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1. ISITMA SĠSTEMLERĠ  

 
Tablo 1. Semboller 

Sembol Anlamı Birim 

B genişlik m 

c özgül ısıl kapasite kWh/(kg·K) 

C sabit ‒ 

COP performans faktörü, etkinlik faktörü ‒ 

e gider faktörü ‒ 

f faktör ‒ 

FC yük faktörü ‒ 

h yükseklik m 

k Isı kayıp katsayısı ‒ 

L uzunluk m 

n sayı ‒ 

p basınç kPa 

P güç W, kW 

Q enerji kWh 

U ısı transfer katsayısı W/m·K 

UA anlık ısı kaybı W/K 

V hacim m
3
 

V' hacimsel debisi m
3
/h 

W destek enerjisi kWh 

β kısmı yük faktörü ‒ 

η verim ‒ 

θ sıcaklık °C 

ρ yoğunluk kg/l 
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Tablo 2.Alt indisler 

Ġndis Anlamı 

aux Destek 

b İhtiyaç 

B Bekleme 

Bio Biokütle 

C ortam sıcaklık kontrolü 

ce kontrol ve emisyon 

d Dağıtım 

e elektrik, etkenlik 

f nihai enerji 

fl tam yük 

G bina, zon 

h Isıtma 

H ısıtma sistemi 

HK ısıtma devresi 

Hs/Hi net kalori değeri 

hydr Hidrolik 

i İç 

in tüketim,giriş 

int Kesintili 

intern İç 

k şebeke suyu, kazan 

km ortalama kazan sıcaklığı 

loss Kayıp 

m ortalama  

max Maksimum 

n Nominal 

outg üreteç ısıl gücü 

pl kısmi yük 

PM pompa kontrolü 

PS depolama tankı 

Pump Pompa 

Q Isı 

reg Yenilebilir 

s depolama  

S ana besleme borusu 

SB Bekleme (stand-by) 

sol Güneş 

sys Sistem 

v Kayıp 

V dikey dağıtım 

70 sıcaklık sınır koşulları 

100% anlık yük,tam yük 
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Isıtma ihtiyacının karşılanması için ısıtma sistemine sağlanması gereken toplam enerji miktarı ve 

destek enerjisi DIN V 18599 standardı referans alınarak belirlenmiştir. Standartta ısıtma yapılan ay için 

hesaplama yapılmaktadır, bu çalışmada da aylık değerler kullanılmıştır. Net enerjiden saatlik bazda 

gelen bilgiler önce aylık temele oturtulmaktadır. Isıtma yapılan her saat için net ısıtma enerjisi 

ihtiyacına karşılık, sağlanması gereken enerji miktarı ve destek enerjisi aylık olarak belirlenerek yıllık 

toplam sağlanması gereken enerji miktarı bulunmaktadır. 

Isıtma sistemleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır: 

-Sıcak sulu ısıtma 

-Doğrudan Elektrikle ısıtma 

-Radyant ısıtıcı 

-Soba ile ısıtma  

-Isı pompalı sistemler 

-Elektrikli ısıtıcılar 

 

Sıcak sulu ısıtma 

Sıcak sulu ısıtmada ısı üreteci olarak kazan veya ısı pompası kullanılacağı var sayılmıştır. Kullanılan 

kazan için ısı üretim kayıpları ve ısı üretimi için gerekli destek enerjisi aylık olarak 

hesaplanmıştır.Destek enerjisi, sistemin fonksiyonunu tam olarak yerine getirebilmesi için kurulan 

fanlar,pompalar vb.gibi yardımcı elemanların tükettiği enerjidir. 

Isıtma elemanı olarak 4m‟den düşük yükseklikteki alanlar için radyatör, sulu gömülü 

sistem(döşemeden,duvardan veya tavandan ısıtma) ve konvektör, 4m‟den yüksek olan alanlar için 

hava apareyi kullanılacağı kabul edilmiştir.  

Isıtma elemanı olarak radyatör seçilmesi durumunda oda sıcaklığının kontrolü, kazan çalışma sıcaklığı 

ve radyatörün yerleşim yerine bağlı olarak kontrol ve emisyon kayıpları aylık olarak 

hesaplanmıştır.Kontrol ve emisyon kayıpları, mevcut elemanlardaki kontrol cihazları ve istenmeyen ısı 

geçişi dolayısıyla meydana gelen kayıplar olarak ifade edilebilir. 

Isıtma elemanı olarak sulu gömülü sistem seçilmesi durumunda oda sıcaklığının kontrolü, sulu gömülü 

sistemin döşemeden ısıtma (ıslak sistem, kuru sistem ya da ince örtülü kuru sistem), duvardan ısıtma 

ya da tavandan ısıtma olması ve yüzeylerdeki ısıl kayıplara bağlı olarak kontrol ve emisyon kayıpları 

aylık olarak hesaplanmıştır. 

Isıtma elemanı olarak konvektör kullanılması durumunda, konvektör sayısına ve konvektör fanının güç 

tüketimine bağlı olarak kontrol ve emisyon kayıpları aylık olarak hesaplanmıştır. 

Isıtma elemanı olarak sıcak hava apareyi kullanılması durumunda, hava apareyinin düşey ya da yatay 

fanlı oluşuna ve oda yüksekliğinin 4-8 m arasında veya >8 m olmasına göre kontrol ve emisyon 

kayıpları aylık olarak hesaplanmıştır. 

Isıtma elemanı olarak merkezi HVAC ısıtması kullanılması durumunda da kontrol ve emisyon kaybı 

hesaplanmıştır.Ayrıca HVAC ısıtma serpantinleri için net enerji hesabı yapılmıştır.  

Eğer ısıtma merkezi olarak yapılıyorsa ısıtma yapılmayan mahallerdeki boru ısıl kayıpları aylık olarak 

hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra sirkülasyon için gerekli destek enerjisi de aylık olarak hesaplanmıştır. 
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Kazan olarak kombi seçilmesi durumunda borulamanın ısıtılan mahal içinde kalacağı varsayımıyla 

boru ısıl kayıpları ve ayrıca sirkülasyon için gereken destek enerjisi göz ardı edilmiştir. 

Merkezi ısıtma yapılan sistemlerde sıcak su deposu olması durumunda, deponun ısı kaybı ve destek 

enerjisi miktarı hesaplanmıştır.  

Doğrudan Elektrikle Isıtma 

Doğrudan elektrikle ısıtma için tavana bağlı radyant panel, elektrikli döşemeden ısıtma ve yağ depolu 

elektrikli radyatör seçenekleri vardır. Tavana bağlı radyant panel ve elektrikli döşemeden ısıtma için 

oda yüksekliği ve oda sıcaklık kontrolüne bağlı olarak kontrol ve emisyon kayıpları aylık olarak 

hesaplanmıştır. Yağ depolu elektrikli depolu radyatör kullanılması durumunda radyatörün yerleşim 

yerine ve kontrol şekline göre kontrol ve emisyon kayıpları aylık olarak hesaplanmıştır. 

Radyant ısıtıcı  

Radyant ısıtıcı için oda yüksekliği ve oda sıcaklık kontrolüne bağlı olarak kontrol ve emisyon kayıpları 

ve ayrıca ısı üretim kayıpları aylık olarak hesaplanmıştır. 

Soba ile ısıtma 

Soba ile ısıtmada sobanın yakıt türüne göre katı, sıvı ve gaz yakıtlı(hermetik ve bacalı) olmasına veya 

çinili soba olmasına bağlı olarak sağlanması gereken toplam enerji aylık olarak hesaplanmıştır. 

Elektrikli ısıtıcılar 

Elektrikli ısıtıcıların kullanılması durumunda sağlanması gereken enerji miktarı hesaplanmıştır. 

Isı Pompalı Sistemler 

Isı pompalı sistemler hem ısıtma hem de soğutmada kullanılabilir.Enerji tüketimi hesaplanırken COP 

değerleri göz önüne alınır. Bu sistemler hem ısıtmada hem soğutmada üreteç ve eleman işlevi 

görürler.Klimalar, VRF sistemler  ısı pompalı sistemler olarak ele alınırlar. 

 

1.1. Isı Üretecinden Isıtma Sistemine Verilmesi Gereken Enerji 

 

Isı üretecinden ısıtma sistemine verilmesi gereken ısı, enerji ihtiyacı ve kayıp enerjilerin toplamı ile 

belirlenir. 

                                                                                                        (1)  

       : Isı üretecinin ısıl gücü, (kWh) 

    : Net enerji ihtiyacı, (kWh) 

     : Isıtma sisteminden çevreye olan kontrol ve emisyon kayıpları, (kWh) 

    : Isıtma sisteminden çevreye olan dağıtım ısıl kayıpları, (kWh) 

    : Isıtma sisteminden çevreye olan depolama ısıl kayıpları, (kWh) 

Merkezi HVAC ısıtması kullanıldıysa; 

                                                                                                (2) 
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        : HVAC ısıtması için ısı üretecinin ısıl gücü, (kWh) 

     : Merkezi HVAC ısıtması için net enerji ihtiyacı, (kWh) 

    : Isıtma sisteminden çevreye olan dağıtım ısıl kayıpları, (kWh) 

    : Isıtma sisteminden çevreye olan depolama ısıl kayıpları, (kWh) 

                                                                                              (3) 

     : Merkezi HVAC ısıtması için net enerji ihtiyacı, (kWh) 

     : İklimlendirme net enerjisi, (kWh) 

      : HVAC havalandırma sistemi için kontrol ve emisyon kayıpları, (kWh) 

     : : HVAC havalandırma sistemi için dağıtım ısıl kayıpları, (kWh) 

 

Kontrol ve ısıtılan ortama hava emisyonundan doğan kayıp ,vh ceQ  aşağıdaki bağıntıdan 

hesaplanabilir. 

 

 , , ,1vh ce vh ce vh bQ Q                                                                                                (4) 

 
Burada, 

,vh ce : Ortam ısı kontrolü ve emisyonu verimliliği  

 

Isıtma sistemi tasarımı safhasında, hesaplamalar , 0,9vh ce   alınarak yapılacaktır. 

Besleme havası sıcaklığı ile ısıtılan ortam sıcaklığı çok geniş farklılık arz etmediğinden (sıcaklık farkı 

en fazla 10 K), dağıtım kaybı aşağıdaki gibi hesaplanır. 

Isıtılan ortam içinde yerleşen hava kanallarının dağıtım kaybı, 

 

, 0vh dQ                                                                                                                         (5) 

 
Isıtılan ortam dışında yerleşen hava kanallarının dağıtım kaybı hesabı için ısıtılan ortam dışında 

yerleşen kanalların yüzey alanı hesaplanarak aşağıdaki ifade kullanılır. Bu ifadede ısıtılan ortam 

dışında yerleşen kanalların üzerine ısı iletim katsayısı en fazla 0.04 W/mK olan malzemeden 50 mm 

kalınlığında yalıtım uygulandığı varsayılır. 

 

,

, ,
1000

K A

vh d vh d

A
Q f                                                                                                     (6)  

Burada, 

,vh dQ : Dağıtım kaybı (kWh)  
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,vh df   : Hava dağıtımı için ısıtma kayıp faktörü,  bilinmiyorsa varsayılan değer 16 W/ m
2
 

alınabilir. 

,K AA
   : Isıtılan ortam dışında yerleşen kanalların yüzey alanı (m

2
) 

 

Besleme havası sıcaklığı ile ısıtılan ortam sıcaklığı farkı 10 K‟den az olduğundan, kanallardan sıcak 

hava sızıntı kaybı ihmal edilir.   

Merkezi HVAC sistemi kullanılıyorsa HVAC ısıtma serpantinleri için sıcak su sistemi sıcaklığı 

θh*=70/55°C alınabilir. 

1.2. Isı üretecine sağlanması gereken enerji 

                                                                                                          (7) 

                                                                                                                                                                                            (8) 

     : Isı üretecine sağlanması gereken enerji, (kWh) 

       : Isı üretecinin ısıl gücü, (kWh) 

     : Isıtma sisteminin üretim kayıpları, (kWh) 

      : Yenilenebilir enerji katkısı, (kWh) 

      : Güneş enerjisi katkısı, (kWh) 

      : Pompa kontrolü ile entegre edilmiş ısı üreteçleri için düzeltme faktörü. 

 

Pompa kontrolü ile entegre edilmiş ısı üreteçleri için       değerleri aşağıdaki gibidir: 

Pompa kontrolü ile entegre edilmiş ısı üreteçleri için      = 1, 

Pompa kontrolü ile entegre edilmiş ve kazan sıcaklığı dış sensörlerle kontrol edilen ısı üreteçleri için, 

     = 1,03 

Pompa kontrolü ile entegre edilmiş ve kazan sıcaklığı iç sensörlerle kontrol edilen ısı üreteçleri için, 

     = 1,06 

Pompa kontrolü bulunmayan ısı üreteçleri için      = 1 alınır. 

Merkezi HVAC sistemi ile ısıtma yapılıyorsa; 

                                                                                                               (9) 

                                                                                                                                                                                         (10) 

      : HVAC ısıtma sisteminden ısı üretecine sağlanması gereken enerji, (kWh) 
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        : HVAC ısıtması için ısı üretecinden ısıtma sistemine verilmesi gereken enerji, 

(kWh) 

     : Isıtma sisteminin üretim kayıpları, (kWh) 

      : Yenilenebilir enerji katkısı, (kWh) 

      : Güneş enerjisi katkısı, (kWh) 

1.3. Destek Enerjisi 

                                                                                            (11) 

      : Isıtma sistemi için destek enerjisi, (kWh) 

         : Isıtma sisteminin kontrol ve emisyon  destek enerjisi, (kWh) 

         : Isıtma sistemi dağıtım destek enerjisi, (kWh) 

        : Isıtma sistemi depolama destek enerjisi, (kWh) 

        : Isıtma sistemi üretim destek enerjisi, (kWh) 

1.4. Kısmi Yük Değerleri 

1.4.1. Isı Dağıtımı 

Dağıtım sistemindeki saatlik ortalama kısmi yük şu şekilde hesaplanır: 

     
          

         
  

                                                                                                                                        (12) 

    : Hesaplama dönemindeki enerji ihtiyacı, (kWh) 

     : Isıtma sisteminden çevreye olan kontrol ve emisyon kayıpları, (kWh) 

      : Binanın maksimum ısıtma yükü, (kWh) 

th : O ay içersindeki ısıtma saatleri (h) 

1.4.2. Depolama 

Depolama sistemindeki saatlik ortalama kısmi yük şu şekilde hesaplanır: 

 

     
               

         
  

                                                                                                                                        (13)                                                                                                                                                                                     

    : Hesaplama dönemindeki enerji ihtiyacı, (kWh) 

      : Isıtma sisteminden çevreye olan kontrol ve emisyon kayıpları, (kWh) 

     : Isıtma sisteminden çevreye olan dağıtım ısıl kayıpları, (kWh) 
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th : O ay içersindeki ısıtma saatleri (h) 

 

1.5. Kazan Nominal Gücü 

Kazan nominal gücü bilinmiyorsa, hesaplama modeli için aşağıdaki formüller kullanılır. 

1994‟ten sonra üretilmiş kazanlar için: 

                                                                                                                     (14) 

1994‟ten önce üretilmiş kazanlar için: 

                                                                                                                     (15) 

  : Kazan nominal gücü, (kW) 

      : Binanın maksimum ısıtma yükü, (kW) 

 

1.6. Enerji Tüketiminin Belirlenmesi 

1.6.1. Isı kontrolü ve emisyon 

Isı kontrolü ve emisyon kayıpları 

Kontrol ve emisyona bağlı kayıplar aşağıdaki formülden hesaplanır. 

       
                   

     
              

                                                                                                                                        (16) 

      : Isıtma sisteminden çevreye olan kontrol ve emisyon kayıpları, (kWh) 

    : Hesaplama dönemindeki enerji ihtiyacı, (kWh) 

     : Hidrolik balans faktörü, 

     : Kesintili çalışma katsayısı, 

        : Radyasyon etkisini belirlemek için kullanılan faktör (sadece geniş hacimli bölgeler 

(h> 4m) ısıtılırken hesaba katılır. 

Varsayılan değerler: 

Odanın yüksekliği 4 metreden küçük veya eşit ise          1.00 seçilir. Odanın yüksekliği 4 metreden 

büyük ise ve sistem tavana bağlı radyant panel, borulu radyant ısıtıcı, alevli radyant ısıtıcı veya 

elektrikli döşemeden ısıtmadan biriyse 0.85 seçilir. 

     = 1, 

     =1 alınabilir. 

Ortalama verim değeri       aşağıdaki formül ile hesaplanır. 
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                                                                                                                                        (17) 

  : Düşey hava sıcaklığı profili için kısmi verim değeri 

  : Oda sıcaklığı kontrolü için kısmi verim değeri 

  : Dış bileşenlerin özgül ısı kaybı için kısmi verim değeri 

Doğrudan elektrikle ısıtmada elektrikle döşemeden ısıtma için kullanılan verim değerleri Tablo 3 ve 

Tablo 4‟ten alınır. 

 
Tablo 3. Yüksekliği 4m’den 10 m’ye kadar olan odalar için doğrudan elektrikle ısıtmada 

elektrikle döĢemeden ısıtma için kullanılan verim değerleri 

Parametreler 

Kısmi verimler 

ηL 
ηC ηB 

4m 6m 8m 10m 

Sıcaklık 
kontrolü 

Kontrol yok         0,8   

İki  kademeli kontrollü         0,93   

P kontrollü (2K)         0,93   

P kontrollü(1K)         0,95   

PI kontrol         0,97   

Adaptiv kontrol         0,99   

Isıtma 
Sistemi 

Elektrikle döşemeden ısıtma 1 0,99 0,97 0,96   1 

 
 

Tablo 4. Yüksekliği 10m’den fazla olan odalar için doğrudan elektrikle ısıtmada elektrikle 

döĢemeden ısıtma için kullanılan verim değerleri 

Parametreler 

Kısmi verimler 

ηL 
ηC ηB 

12m 15m 20m 

 Sıcaklık 
kontrolü 

Kontrol yok       0,8   

İki  kademeli kontrollü       0,93   

P kontrollü (2K)       0,93   

P kontrollü(1K)       0,95   

PI kontrol       0,97   

Adaptiv kontrol       0,99   

Sistem Elektrikle döşemeden ısıtma 0,94 0,92 0,89   1 

 

Doğrudan elektrikle ısıtmada tavana bağlı radyant panel ile ısıtma için kullanılan verim değerleri Tablo 

5 ve Tablo 6‟dan alınır. 
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Tablo 5. Yüksekliği 4m’den 10 m’ye kadar olan odalar için doğrudan elektrikle ısıtmada tavana 

bağlı radyant panel ile ısıtma için kullanılan verim değerleri 

Parametreler 

Kısmi verimler 

ηL 
ηC ηB 

4m 6m 8m 10m 

Sıcaklık 
kontrolü 

Kontrol yok         0,8   

İki  kademeli kontrollü         0,93   

P kontrollü (2K)         0,93   

P kontrollü(1K)         0,95   

PI kontrol         0,97   

Adaptiv kontrol         0,99   

Isıtma 
Sistemi 

Tavana bağlı radyant panel 1 0,99 0,97 0,96   1 

 
 

Tablo 6. Yüksekliği 10m’den fazla olan odalar için doğrudan elektrikle ısıtmada tavana bağlı 

radyant panel ile ısıtma için kullanılan verim değerleri 

Parametreler 

Kısmi verimler 

ηL 
ηC ηB 

12m 15m 20m 

 sıcaklık 
kontrolü 

Kontrol yok       0,8   

İki  kademeli kontrollü       0,93   

P kontrollü (2K)       0,93   

P kontrollü(1K)       0,95   

PI kontrol       0,97   

Adaptiv kontrol       0,99   

Sistem Tavana bağlı radyant panel 0,94 0,92 0,89   1 

 

Doğrudan elektrikle ısıtmada elektrikli depolu radyatör ile ısıtma için kullanılan verim değerleri Tablo 

7‟den alınır. 

Tablo 7. Doğrudan elektrikle ısıtmada elektrikli depolu radyatör ile ısıtma için kullanılan verim 

değerleri 

Parametreler Ortalama verim (     ) 

D
ış
 d
u
v
a
rd
a

 

Kontrol yok 0,78 

P kontrollü (1K) 0,88 

PID kontrollü  0,91 

  

İç
 d
u
v
a
rd
a

 

Kontrol yok 0,75 

P kontrollü (1K) 0,85 

PID kontrollü  0,88 
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Radyant ısıtıcı ile ısıtma için kullanılan verim değerleri Tablo 8 ve Tablo 9‟da verilmiştir. 

Tablo 8. Yüksekliği 4m’den 10 m’ye kadar olan odalar için radyant ısıtıcı ile ısıtma için 
kullanılan verim değerleri 

Parametreler 

Kısmi verimler 

ηL 
ηC ηB 

4m 6m 8m 10m 

Sıcaklık 
kontrolü 

Kontrol yok         0,8   

İki  kademeli kontrollü         0,93   

P kontrollü (2K)         0,93   

P kontrollü(1K)         0,95   

PI kontrol         0,97   

Adaptiv kontrol         0,99   

Isıtma 
Sistemi 

Radyant ısıtıcı 1 0,99 0,97 0,96   1 

 
 
 
Tablo 9. Yüksekliği 10m’den fazla olan odalar için radyant ısıtıcı ile ısıtma için kullanılan verim 

değerleri 

Parametreler 

Kısmi verimler 

ηL 
ηC ηB 

12m 15m 20m 

 Sıcaklık 
kontrolü 

Kontrol yok       0,8   

İki  kademeli kontrollü       0,93   

P kontrollü (2K)       0,93   

P kontrollü(1K)       0,95   

PI kontrol       0,97   

Adaptiv kontrol       0,99   

Sistem Radyant ısıtıcı 0,94 0,92 0,89   1 

 

Merkezi HVAC ısıtması sistemlerinde kontrol ve emisyon verim değerleri  ηh,ce aşağıdaki tablodan 

alınır. 

Tablo 10. Hava ile ısıtmada kullanılan verim değerleri 

Sistem düzeni Kontrol parametresi ηh,ce 

Besleme havası yedek ısıtma ile (ilave ısıtıcı) 

Oda sıcaklığı 0,84 

Oda sıcaklığı (besleme havası 
sıcaklığının kademeli kontrolü) 0,89 

Ortamdan emilen hava sıcaklığı 0,83 

Devirdaim havası ile ısıtma (emme(indüksiyon) 
terminal üniteleri,fan konvektörleri) Oda sıcaklığı 0,91 
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Sıcak su ile ısıtmada ısıtma elemanı olarak radyatör kullanılması durumunda kullanılan verim değerleri 

Tablo 11‟ den alınır. 

Tablo 11. Sıcak su ile ısıtmada ısıtma elemanı olarak radyatör kullanılması durumunda 
kullanılan verim değerleri 

Parametreler 

Verimler 

ηL ηC ηB 

Oda 
sıcaklığının 
kontolü 

Radyatör vanası    0,8   

Termostatik vana    0,88   

P kontrol (2K)    0,93   

P kontrol (1K)    0,95   

PI kontrol    0,97   

Adaptif kontrol     0,99   

Tasarım  
sıcaklığı 

  ηL1 ηL2     

90/70 0,88       

70/55 0,93       

55/45 0,95       

Radyatörün 
yeri 

Radyatör iç duvarın üzerinde    0,87   1 

Radyatör dış duvarın üzerinde          

                  -radyasyon korumasız Pencere   0,83   1 

                  -radyasyon korumalı pencere   0,88   1 

                  -normal dış duvar (penceresiz)   0,95   1 
 

Sıcak su ile ısıtmada ısıtma elemanı olarak sulu gömülü sistem-zeminden ısıtma-ıslak, kuru sistem 

kullanılması durumunda verim değerleri Tablo 12‟den alınır. 

 

Tablo 12. Sıcak su ile ısıtmada ısıtma elemanı olarak sulu gömülü sistem-zeminden ısıtma-
ıslak, kuru sistem kullanılması durumunda verim değerleri 

Parametreler 
Kısmi verimler 

ηL ηC ηB 

Oda 
Sıcaklığının 
Kontrolü 

      Kontrol yok   0,75     

      Temin suyu sıcaklık kontrollü   0,78     

      Su sıcaklık farkı kontrollü   0,83     

      Master kontrol   0,88     

      P kontrol   0,93     

      PI kontrol   0,95     

Sistem 

Zeminden ısıtma     ηB1 ηB2 

      -Islak sistem 1   0,93   

      -Kuru sistem 1   0,96   

Yüzeylerdeki 
ısıl kayıplar 

DIN EN 1264'e göre minimum izolasyonu olmayan 
döşemeden ısıtma       

0,86 

DIN EN 1264'e göre minimum izolasyonu olan 
döşemeden ısıtma       

0,95 

DIN EN 1264'te belirtilenden %100 daha iyi izolasyona 
sahip olan döşemeden ısıtma       

0,99 
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Sıcak su ile ısıtmada ısıtma elemanı olarak sulu gömülü sistem-duvardan ısıtma kullanılması 

durumunda verim değerleri Tablo 13‟ten alınır. 

Tablo 13. Sıcak su ile ısıtmada ısıtma elemanı olarak sulu gömülü sistem-duvardan ısıtma 
kullanılması durumunda verim değerleri 

Parametreler 
Kısmi verimler 

ηL ηC ηB 

Oda 
Sıcaklığının 
Kontrolü 

      Kontrolsüz   0,75     

      Temin suyu sıcaklık kontrollü   0,78     

      Su sıcaklık farkı kontrollü   0,83     

      Master kontrol   0,88     

      P kontrol   0,93     

      PI kontrol   0,95     

      Sistem 
      ηB1 ηB2 

Duvardan ısıtma 0,96   0,93   

Döşeme 
yüzeyinden 
olan özel ısı 
kayıpları 

DIN EN 1264'e göre minimum izolasyonu olmayan 
döşemeden ısıtma       

0,86 

DIN EN 1264'e göre minimum izolasyonu olan 
döşemeden ısıtma       

0,95 

DIN EN 1264'te belirtilenden %100 daha iyi izolasyona 
sahip olan döşemeden ısıtma       

0,99 

          

 

Sıcak su ile ısıtmada ısıtma elemanı olarak sulu gömülü sistem-tavandan ısıtma kullanılması 

durumunda verim değerleri Tablo 14‟ten alınır. 

Tablo 14. Sıcak su ile ısıtmada ısıtma elemanı olarak sulu gömülü sistem-tavandan ısıtma 
kullanılması durumunda  verim değerleri 

Parametreler 
Kısmi verimler 

ηL ηC ηB 

Oda 
Sıcaklığının 
Kontrolü 

      Kontrolsüz 

  

0,75     

      Temin suyu sıcaklığı kontrollü 0,78     

      Su sıcaklık farkı kontrollü 0,83     

      Master kontrol 0,88     

      P kontrol 0,93     

      PI kontrol 0,95     

Sistem Tavandan Isıtma     ηB1 ηB2 

0,93   0,93   

Döşeme 
yüzeyinden 
olan özel ısı 
kayıpları 

DIN EN 1264'e göre minimum izolasyonu olmayan 
döşemeden ısıtma       

0,86 

DIN EN 1264'e göre minimum izolasyonu olan 
döşemeden ısıtma       

0,95 

DIN EN 1264'te belirtilenden %100 daha iyi izolasyona 
sahip olan döşemeden ısıtma       

0,99 
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Tablo 11, Tablo 12,Tablo 13 ve Tablo 14‟te karşımıza çıkan    ,    ,     ve     değerlerinin nasıl 

kullanılacağı aşağıdaki eşitliklerle hesaplanır. 

   
       

 
 

                                                                                                                                       (18) 

   
       

 
 

                                                                                                                                       (19) 

1.6.2. Destek enerjisi            Kullanımı  

Sıcak su ile ısıtmada ısıtma elemanı olarak hava apareyi veya konvektör kullanılması durumunda 

destek enerjisi kullanımı hesaba katılır. 

Isıtma elemanı olarak konvektör kullanılması durumunda destek enerjisi aşağıdaki formülle hesaplanır.   

                                                                                                                 (20) 

          : Destek enerjisi, (kWh) 

  : : Kontrol sisteminin destek enerjisi (o ay için), (kWh) 

    : Fanların ve pompaların destek enerjisi (o ay için), (kWh) 

      ve    değerleri aşağıdaki formüllerle hesaplanır. 

 

   
           

    
 

 

   
                     

    
 

               

  : Kontrol sisteminin anlık elektrik tüketim gücü, (W)                                                    (21)          

    : Ay içersindeki gün sayısı                                                                               

  : Fan ünitelerinin sayısı, 

  : İlave pompa ünitelerinin sayısı, 

  : Fanların anlık elektrik tüketim gücü, (W) 

  : Pompaların anlık elektrik tüketim gücü, (W) 

      : Aylık tasarım çalışma süresi (h) 
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Konvektör için fan gücü bilinmiyorsa Tablo 15‟ten alınır. 

 

Tablo 15. Konvektör için fan gücü 

Parametre Güç W 

PV Konvektör fanı 10 

 

Pompa gücü bilinmiyorsa 

           
  

    
  

    : Isıtma serpantininin tüketim gücü (kW) 

Isıtma elemanı olarak hava apareyi kullanılması durumunda destek enerjisi aşağıdaki formülle 

hesaplanır. 

          
                 

    
     

                                                                                                                                       (22) 

          : Destek enerjisi, (kWh) 

          : Cihazların anlık güç tüketimi, (W) 

 

Isıtma elemanı olarak hava apareyi kullanılması durumunda destek enerjisi ihtiyacı Tablo 16‟dan alınır. 

Tablo 16. Isıtma elemanı olarak hava apareyi kullanılması durumunda destek enerjisi ihtiyacı 

Parametre Güç W 

P
h
,c

e
,a

u
x
 

Yatay sirkülasyon fanlı(Oda yüksekliği<8m) 0,012.Qh,b 

Yatay sirkülasyon fanlı(Oda yüksekliği>8m) 0,016.Qh,b 

Düşey sirkülasyon fanlı(Oda yüksekliği<8m) 0,002.Qh,b 

Düşey sirkülasyon fanlı (Oda yüksekliği>8m) 0,013.Qh,b 

 

     : Net ısıtma enerjisi ihtiyacı, (kW) 

 

1.6.3. Isı dağıtımı      - merkezi ısıtma boru sistemi 

Merkezi sıcak sulu ısıtma sistemi boru ısı kaybı 

Borulardan olan ısı kaybı için genel denklem aşağıdaki gibidir: 

     
              

    
         

                                                                                                                                        (23) 
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 : Birim uzunluk başına toplam ısı geçiş katsayısı (W/m.K) 

     : Kazan çalışma sıcaklığı ortalama değeri,  (˚C) 

  : Isıtılmayan ortam sıcaklığı, (˚C) 

 : Borulama uzunluğu, (m) 

     : Aylık tasarım çalışma süresi (h) 

 

U değeri boruların yalıtımlı olup olmamasına göre belirlenmelidir. Yalıtımlı borularda, bu değer 

hakkında bilgi yoksa; bina 1980 ve öncesinde inşa edilmiş ise U değeri 0,4 W/(m.K), 1980‟den sonra 

inşa edilmiş ise 0,2 W/(m.K) alınabilir. Yalıtımsız borularda kat alanı 200 m
2
‟ye kadar olan binalar için 

U değeri 1 W/(m.K), kat alanı 200 m
2  

ile 500 m
2
 arasında olan binalar için 2 W/(m.K), 500 m

2
‟den 

büyük kat alanına sahip binalar için 3 W/(m.K) alınabilir. 

 

ġekil 1.Sıcak su borulama sistemi 

Yukarıdaki şekilde sıcak su borulama sistemi görülmektedir. Dağıtım kaybı alınırken, şekilde kırmızı ile 

gösterilmiş kısımdaki gibi ısıtılmayan bölgede yer alan yatay borulardan olan kayıplar hesaba 

katılmalıdır. Boru uzunluğu olarak da, ısıtılmayan alanlardaki boru uzunluğu dikkate alınmalıdır. 

Yaklaşık boru uzunluğu değeri bilinmiyorsa aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanabilir. 

                   
 
                                                                                   (24) 

  : Binanın boyu, (m) 

  : Binanın eni, (m) 

Bu eşitlikteki LG ve BG değerleri bina formlarına uygun olarak hesaplanır. Aşağıda bina formlarına göre 

alınacak değerler gösterilmektedir. 

Dikdörtgen Form 

                                                                                    (25) 

                                                                                    (26)        

       

 

 

ġekil 2. Dikdörtgen Form 
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“L”  Form 

                                                                                            (27) 

                                                                                         (28) 

 

 

 

    “T”  Form 

  

                                                                                 (29)           

                                                                               (30)

     

“U”  Form    

      

                                                                                         (31)
 

                                                                                      (32) 

 

 

Artı “+” Form 

                                                                (33) 

                                                                      (34) 

    

 

  

Avlulu Dikdörtgen Form 

       
 

                       
                                                                  (35) 

                                                                                                                   

(36) 

ġekil 3. “L” Form 

ġekil 4. “T” Form 

ġekil 5. “U” Form
 

ġekil 6. Artı “+” Form

  

ġekil 7. Avlulu Form 
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Ġkili Dikdörtgen Form                         

                      

                                                                               (37) 

                                                                            (38) 

        
   

 

1.6.4. Merkezi Sıcak Sulu Isıtmada Sirkülasyon Ġçin Destek Enerjisi 

Sirkülasyon pompalarının çalışması için gerekli olan destek enerjisi, dağıtım sisteminin hidrolik enerji 

gereksinimi ve pompanın gider faktörü göz önünde bulundurularak hesaplanır. Hesaplamada 

kullanılan formül aşağıdaki gibidir: 

                                                                                                                  (39) 

        : Destek enerjisi tüketimi, (kWh) 

         : Hidrolik enerji gereksinimi, (kWh) 

        : Pompa gider faktörü 

 

1.6.4.1. Hidrolik enerji gereksinimi 

Isı dağıtım sisteminin hidrolik enerji gereksinimi, tasarım noktasındaki hidrolik güç (Phydr) ve dağıtım 

sistemindeki ortalama kısmi yük (    ) değerinden elde edilir.      ve       düzeltme faktörü değerleri de 

hesaba katılır. 

Pompa kontrolü entegresi sirkülasyon pompasının çalışma zamanını düşürür, bu durum fd,PM faktörü 

göz önünde bulundurarak hesaba eklenir. 

Hidrolik enerji gereksinimi ve pompa gider faktörü aşağıdaki formüllerdeki gibi bulunur: 

          
      

    
                        

                                                                                                                                       (40)  

     : Pompanın hidrolik gücü, (W) 

    : Ortalama dağıtım kısmi yükü 

      : Pompa kontrollü ısı üreteçleri için düzeltme faktörü 

    : Hidrolik çevrim için düzeltme faktörü 

     : Hidrolik balans için düzeltme katsayısı 

 

ġekil 8. İkili Dikdörtgen Form 
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1.6.4.2. Pompanın hidrolik gücü 

Pompanın çalışma noktasındaki hidrolik gücü bilinmiyorsa aşağıdaki gibi ifade edilir: 

                                                                                                                 (41) 

   : Çalışma noktasındaki su hacimsel debisi, (m
3
/h) 

  : Çalışma noktasındaki basınç düşümü,(kPa) 

Çalışma noktasındaki su hacimsel debisi, tasarım ısıtma yükü değeri        ve çalışma sıcaklıkları 

farkı      „den elde edilir. 

    
      

          
   

                                                                                                                                        (42) 

      : Tasarım ısıtma yükü ,(kWh) 

    : Çalışma sıcaklıkları farkı, (K) 

Çalışma noktasındaki basınç düşümü borulamadaki direnç ve ek direnç sağlayan bileşenler ile elde 

edilir. 

                                                                                          (43) 

    : Maksimum borulama uzunluğu, (m) 

     : Döşemeden ısıtmanın basınç düşümü = 25kPa (eğer varsa)                                     

    : Isı üretecinin basınç düşümü, (kPa) 

 

     bilinmiyorsa şu kabulllere göre hesaplanır: 

Isı üretecinin su içeriği < 0,15 l/kW iken, 

      < 35 kW ise     =20* V‟
2
‟dir.                                                                                   

      ≥ 35 kW ise     =80 kPa‟dır.                                                                                   

Isı üretecinin su içeriği > 0,15 l/kW ise     =1 kPa                                                           

Maksimum boru uzunluğu bilinmiyorsa aşağıdaki formülle hesaplanır: 

           
  

 
                                                                         (44) 

  : Bina boyu, (m) 

  : Bina genişliği, (m) 

  : Isıtılan kat sayısı 

  : Ortalama kat yüksekliği, (m) 

   : 10 (İki borulu sistemde bağlantılar için kabul edilmiş değer), (m) 



BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ 

 

20 
 

1.6.4.3. Düzeltme katsayıları 

Hidrolik çevrim faktörü: 

     =1                                                                                                                                   

Hidrolik balans faktörü: 

      1                                                                                                                                 

Pompa kontrollü ısı üreteçleri için düzeltme faktörü: 

Pompa kontrollü olmayan ısı üreteçleri için fd,PM = 1,                               

Kazan sıcaklık kontrolü dış sensörlerle yapılan pompa kontrollü ısı üreteçleri için; 

       =0.75, 

Kazan sıcaklık kontrolü iç sensörlerle yapılan pompa kontrollü ısı üreteçleri için; 

       =0,45. 

1.6.4.4. Gider faktörü 

Gider faktörü pompanın ebatları ve verim değerinin yanında kısmi yük değerine ve kontrol 

performansına bağlı olarak hesaplanır. Hesaplama için kullanılan formül aşağıdaki gibidir. 

                          
                                                                   (45) 

    : Saatlik ortalama dağıtım kısmi yük değeri 

CP1ve CP2 değerleri sabit değerlerdir ve Tablo 17‟den alınmaktadır.     değerleri ise eşitlik 12‟den 

hesaplanır, hesaplanamadığı takdirde Tablo 17‟deki varsayılan değerler alınır. 

Tablo 17. Gider faktörü için pompa kontrolüne göre CP1 ve CP2  sabit değerleri 

Pompa kontrolü  
CP1 CP2 

Kontrol yok 
0,25 0,75 

Sabit basınç farkı 
0,75 0,25 

Değişken basınç farkı 
0,9 0,1 

 

   : Verimlilik faktörüdür ve aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

         
   

     
 

   

 

                                                                                                                                       (46) 
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1.6.4.5. Kesikli kullanım  

Bu durum pompanın kulanılmadığı zamanlarda beklemede çalıştırılması veya kapatılması için 
geçerlidir. Sirkülasyon pompalarının elektrik tüketimi aşağıdaki gibi hesaplanır. 

                               
                             

  
                                                                                      

        : Destek enerjisi tüketimi, (kWh) 

         : Hidrolik enerji gereksinimi, (kWh) 

        : Pompa gider faktörü 

     : Aylık tasarım çalışma süresi (h) 

th : O ay içersindeki ısıtma saatleri (h)                                                                                      

     : beklemede çalışma veya kapatılma düzeltme faktör                                                

     değeri, beklemede çalışma veya kapatılma durumunda 0,6 ve kapatılma durumunda 

0 alınır. 

1.6.5. Depolama  

1.6.5.1. Isı Kaybı 

Eğer ısıtma çevrimi depolama tankıyla sağlanıyorsa depolama kayıpları aşağıdaki formüldeki gibi 

hesaplanır: 

                  
          

  
            

                                                                                                                                      (47) 

    : Depolama tankının ısı kaybı, (kWh) 

    : Depolama tankının ortalama sıcaklığı (Tasarım sıcaklıklarının ortalaması), (˚C) 

  : Deponun bulunduğu ortamın sıcaklığı, (˚C)                                    

    : Bekleme ısı kaybı, (kWh) 

    : Ay içersindeki gün sayısı                                                                               

 

Isı üreteci ve depolama tankı aynı mahalde bulunduğunda ısı üreteci ile depo arasındaki boru ısı kaybı 

fVerbindung =1,2 olarak alınır. Farklı mahalde bulundukları durumlardaki boru kayıpları daha önce 

belirtildiği şekilde hesaplanmalıdır. 

Eğer deponun bekleme ısı kaybı bilinmiyorsa, depolamaya bağlı ısıl kayıplar aşağıdaki formüldeki gibi 

hesaplanır. 

 
   
 

             

  
 

                                                                                                                                       (48) 

qB,S: Bekleme ısı kaybı, (kWh)(Stand-by) 
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V: Depolama tankının hacmi, (l)  

Eğer depolama tankının kapasitesi 1500 l‟yi aşarsa, 1500 l‟lik bir depo ve kalan kapasite için de başka 

bir depo varmış gibi düşünülüp hesaplamalar ona göre yapılır ve depolama kayıpları birbirine eklenir. 

1.6.5.2. Depolama Ġçin Destek Enerjisi 

Depolama tankı için ayrı bir sirkülasyon pompası gerekiyorsa, destek enerjisi eşitlikteki gibi hesaplanır. 

         
          

    
 

                                                                                                                                       (49) 

        : Pompanın destek enerjisi, (kWh) 

      : Pompanın güç tüketimi, (W) 

  : Pompanın ay içersindeki çalışma süresi (h) 

 

Eğer pompa gücü bilinmiyorsa, aşağıdaki formülle hesaplanabilir. 

      =                                                                                             

(50) 

      :Pompanın güç tüketimi, (W) 

  : Bina uzunluğu, (m) 

  : Bina genişliği, (m) 

  : Isıtılan kat sayısı 

 

1.7. Isı Üreteci Ġçin Üretim Kayıpları 

Isıtma sisteminde, havalandırma sisteminde bulunan emilen hava ısı pompası veya güneş enerjisi 

sistemi gibi ısı üreteçleri varsa, ısı üretim gereksiniminin hesabında bu üreteçlerin katkısı dikkate alınır 

Ek Isı Üreteci (kazan gibi) bu üreteçlerin karşılayamadığı geri kalan ısı ihtiyacını (ısı açığını) karşılar 

Ek ısı üretecinin karşılayacağı geri kalan ısı ihtiyacı aşağıdaki denklem ile hesaplanır. 

*

, , , , ,h outg h outg h sol rv h outgQ Q Q Q                                                                                     (51) 

Burada; 

*

,h outgQ : Ek ısı üretecinin üreteç ısı çıktısı (ilgili ay için), (kWh)  

,h outgQ : Isı dağıtımındaki üreteç ısı çıktısı (ilgili ay için), (kWh)  

,h solQ : Mahal ısıtmasında güneş enerjisi sisteminin katkısı (ilgili ay için), (kWh) 
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, ,rv h outgQ : Mahal ısıtmasında konut havalandırma sisteminin üreteç ısı çıktısı (ilgili ay 

için), (kWh) 

1.7.1. Kullanım Sıcak Suyu Ve Mahal Isıtma Sistemlerini Destekleyen GüneĢ Enerjisi 
Sistemleri 

1.7.1.1. BirleĢik GüneĢ Sistemleri Tarafından Enerji Ġhtiyacının karĢılanması 

Aşağıdaki denklem birleşik (kombine) sistemde toplam güneş enerjisi katkısını hesaplamak için 

kullanılmaktadır. 

, , ,K sol w sol h solQ Q Q                                                                                                     (52) 

Burada; 

,w solQ : Kullanım sıcak suyu ısıtması için güneş enerjisi sisteminden gelen katkı (ilgili ay 

için), (kWh) 

,h solQ : Mahal ısıtması için güneş enerjisi sisteminden gelen katkı (ilgili ay için), (kWh) 

 

Birleşik sistemlerde kullanım sıcak suyu ısıtması için güneş enerjisinden gelen katkı aşağıdaki 

denklem yardımıyla hesaplanır. 

, , ,w sol K sol K wQ Q f                                                                                                         (53) 

Burada; 

,K wf : Birleşik sistem tarafından sağlanan enerjinin kullanım sıcak suyu için kullanılan 

oranı 

 

Mahal ısıtması için güneş enerjisi sisteminden gelen katkı ise aşağıdaki denklem yardımıyla 

hesaplanır. 

, , ,(1 )h sol K sol K wQ Q f                                                                                                  (54) 

Yukarıdaki denklemde yer alan ( ,K wf ) oranı aşağıdaki denklemde gösterildiği şekilde hesaplanır. 

, ,

,

, , ,

w outg w outg

K w

W ges h outg w outg

Q Q
f

Q Q Q
 


                                                                                  (55) 

Burada; 

,W gesQ  : Kullanım sıcak suyu ve mahal ısıtması için gerekli toplam ısı yükü, (kWh) 

1.7.1.2. BirleĢik Sistemlerin Hesaplama Yöntemi 

Aşağıdaki denklem kullanılarak güneş enerjisi sisteminin yıllık katkısından yola çıkarak ısıtmadaki 

aylık enerji katkısı bulunur. 
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, , ,K sol M K sol aQ f Q                                                                                                       (56) 

Burada; 

, ,K sol aQ : Güneş enerjisi sisteminin yıllık enerji katkısı, (kWh) 

,K solQ : Güneş enerjisi sisteminin ilgili aya ait enerji katkısı (kWh) 

Mf : Güneş enerjisi sisteminin yıllık enerji katkısını ilgili aylara dağılımını sağlayan faktör 

Güneş enerjisi sisteminin yıllık enerji katkısının aylara göre dağılımını veren referans tablo aşağıda yer 

almaktadır. 

Tablo 18. Yıllık güneĢ enerjisi desteğinin aylara dağılımını gösteren faktörün değerleri 

Ay fM 

Ocak 0,035 

Şubat 0,048 

Mart 0,062 

Nisan 0,099 

Mayıs 0,116 

Haziran 0,137 

Temmuz 0,156 

Ağustos 0,128 

Eylül 0,094 

Ekim 0,058 

Kasım 0,039 

Aralık 0,029 

 

Birleşik sistemlerde yıllık enerji katkısı aşağıda gösterilen denklem ile hesaplanır. 

, , , ,K sol a sys NA sir s loss h TQ Q f f f f                                                                                   (57) 

Burada; 

, ,K sol aQ : Birleşik sistemin yıllık enerji katkısı, (kWh) 

sysQ : Referans koşullarda birleşik sistemin yıllık enerji katkısı, (kWh) 

NAf : Enlem ve boylam açılarıyla ilişkili düzeltme faktörü 

sirf : Güneş yükü oranı için düzeltme faktörü 

,s lossf : Depolama tankının ya da tanklarının ısı kayıp miktarı için düzeltme faktörü 

,h Tf : Mahal ısıtmasında sıcaklık seviyesinden dolayı gelen düzeltme faktörü 
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1.7.1.2.1. BirleĢik Sistemlerin Yıllık Enerji Katkısının Referans Sisteme 
Göre Hesaplanması 

Referans koşullardaki birleşik sistemin yıllık enerji katkısını veren denklem aşağıda gösterildiği gibidir. 

 0 1 2199 16.3 504 133 (50 ) 0.590 23.5o

sys cQ k k IAM c A                        (58) 

Burada; 

0 : Dönüştürme faktörü 

1k  : Isı kayıp katsayısı, (
2/( )W m K )  

2k : Isı kayıp katsayısı, (
2 2/( )W m K )  

(50 )oIAM : 
050  için geliş açısı düzeltme faktörü  

c  : Efektif ısı kapasitesi, ( /kJ kg K ) 

cA : Kolektörün ışınıma maruz kalan alanı, (
2m ) 

1.7.1.2.2. Enlem Ve Boylam Açılarına Göre Düzeltme Faktörünün NAf  Elde 

Edilmesi 

Aşağıdaki tablo yardımıyla NAf  değeri elde edilir. 

Tablo 19. Kollektörün güneyden sapma açılarına göre düzeltme faktörleri 

NAf  

Sapma açısı 

Doğu: 90o    Batı: 90o    

K
o
le
k
tö
r 
e
ğ
im
 a
ç
ıs
ı 

 90o  60o  40o  20o  0o
 20o

 40o
 60o

 90o
 

0o
 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 

15o
 0.66 0.73 0.76 0.79 0.81 0.80 0.78 0.75 0.68 

30o
 0.65 0.78 0.85 0.90 0.93 0.92 0.88 0.82 0.70 

45o
 0.64 0.81 0.90 0.97 1.00 0.98 0.94 0.86 0.70 

60o
 0.62 0.80 0.91 0.99 1.02 1.01 0.95 0.86 0.68 

75o
 0.56 0.76 0.87 0.95 0.99 0.98 0.92 0.82 0.64 

90o
 0.49 0.67 0.76 0.83 0.86 0.86 0.82 0.75 0.57 
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1.7.1.2.3. GüneĢ Yükü Oranı Ġçin Düzeltme Faktörünün 
sirf  Elde Edilmesi 

Aşağıdaki tabloda güneş yükü oranı için düzeltme faktörü (
sirf ) değerlerinin ,K wf  ve slr  değerlerine 

göre değişimi verilmektedir. 

slr  ifadesi aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır. 

,

c

W ges

A
slr

Q
                                                                                                                    (59) 

Burada; 

cA
 
: Kolektörün ışınıma maruz kalan alanı, (

2m ) 

,W gesQ : Kullanım sıcak suyu ve mahal ısıtması için gerekli toplam ısı yükü, (kWh) 

Tablo 20. GüneĢ yükü oranı için düzeltme faktörü sirf  

slr  
2[ / ]m kWh  , 0.1K wf   , 0.2K wf   , 0.3K wf   , 0.5K wf   

0.00025 1.569 1.751 1.957 2.213 

0.0005 1.312 1.466 1.634 1.852 

0.00075 1.162 1.300 1.446 1.642 

0.001 1.056 1.182 1.312 1.492 

0.00125 0.973 1.091 1.208 1.376 

0.0015 0.906 1.016 1.124 1.281 

0.00175 0.849 0.953 1.052 1.021 

0.002 0.799 0.898 0.990 1.132 

0.0025 0.717 0.807 0.886 1.016 

0.003 0.649 0.732 0.801 0.921 

0.0035 0.592 0.669 0.730 0.841 

0.004 0.543 0.614 0.667 0.771 

0.0045 0.499 0.566 0.613 0.710 

0.005 0.460 0.522 0.564 0.655 

1.7.1.2.4. Depolama Tankının Isı Kayıp Miktarı Ġçin Düzeltme Faktörünün 

,s lossf  Elde Edilmesi  

Gerçek sistemin anlık özgül ısı kaybı referans sistemin anlık özgül ısı kaybı ile aşağıda gösterildiği 

şekilde ilişkilendirilmektedir. 
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*

,

, ,

, ,

( )

0.0447 0.14

0.10187

s
s loss

w outg sol ref

w outg sol ref

UA
R

Q V

Q V


  

 

                                                                  (60) 

Burada; 

*( )sUA : Toplam anlık özgül ısı kaybı, ( /W K lt ) 

,sol refV : Referans sistemin yedekleme (buffer) güneş depolama tankının hacmi, ( lt ) 

,w outgQ : Kullanım sıcak suyu için toplam yıllık ısı gereksinimi, (kWh) 

Referans sistemin yedekleme (buffer) güneş depolama tankının hacmi aşağıda gösterildiği şekilde 

hesaplanmaktadır. 

2 2

, 70( / ) ( )sol ref cV lt m A m                                                                                          (61) 

Burada; 

cA : Kolektörün ışınıma maruz kalan alanı, (
2m ) 

70 : Sabit katsayı, (
2/lt m ) 

Aşağıdaki tabloda depolama tankının ya da tanklarının ısı kayıp miktarı için düzeltme faktörünün 

,s lossR  değerine göre değişimi verilmektedir.  

Tablo 21. Depolama tankındaki ya da tanklarındaki ısıl kayıplar için düzeltme faktörü ( ,s lossf ) 

,s lossR  0.25 0.50 0.75 1.00 1.50 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

,s lossf  1.053 1.035 1.018 1.000 0.965 0.930 0.895 0.860 0.825 0.790 

 

Yukarıdaki sayısal veriler yerine eğri uydurma yoluyla elde edilen aşağıdaki denklem de kullanılabilir. 

, ,1.07 0.07s loss s lossf R                                                                                               (62) 

1.7.1.2.5. Mahal Isıtmasında Sıcaklık Seviyesinden Dolayı Gelen Düzeltme 

Faktörünün ( ,h Tf ) Elde Edilmesi 

Mahal ısıtmasında sıcaklık seviyesinden dolayı gelen düzeltme faktörünün ( ,h Tf ) slr  ve h  

değerlerine göre değişimini veren tablo aşağıda yer almaktadır. 
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Tablo 22. Mahal ısıtmasında sıcaklık seviyesinden dolayı gelen düzeltme faktörü ( ,h Tf ) 

h  [ ]oC  slr  
2[ / ]m kWh  

 0.00035 0.0006 0.001 0.004 0.006 

20 1.034 1.050 1.076 1.090 1.104 

30 0.017 1.025 1.038 1.045 1.052 

40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

50 0.983 0.975 0.962 0.955 0.948 

60 0.966 0.950 0.924 0.910 0.896 

70 0.949 0.925 0.886 0.865 0.844 

80 0.932 0.900 0.848 0.820 0.792 

   

1.7.1.2.6.  Kullanım Sıcak Suyu Ġçin BirleĢik Sistem Tarafından Gelen Enerji 
Oranı 

Aşağıdaki tabloda kullanım sıcak suyu için birleşik sistem tarafından gelen enerji oranının slr  ve 

,K wf  değerlerine göre değişimi verilmektedir. 

 

Tablo 23. Kullanım sıcak suyu için birleĢik sistem tarafından gelen enerji oranı 

slr  
2[ / ]m kWh  , 0.1K wf   , 0.2K wf   , 0.3K wf   , 0.5K wf   

0.00025 0.539 0.781 0.908 0.953 

0.0005 0.390 0.602 0.732 0.859 

0.00075 0.323 0.518 0.645 0.803 

0.001 0.283 0.465 0.589 0.764 

0.00125 0.255 0.428 0.550 0.734 

0.0015 0.234 0.399 0.519 0.709 

0.00175 0.218 0.377 0.495 0.688 

0.002 0.205 0.359 0.475 0.670 

0.0025 0.184 0.330 0.443 0.640 

0.003 0.169 0.308 0.418 0.615 

0.0035 0.158 0.291 0.399 0.594 

0.004 0.148 0.277 0.382 0.576 
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0.0045 0.140 0.265 0.369 0.560 

0.005 0.133 0.255 0.357 0.545 

  

1.7.1.2.7. GüneĢ Enerjisi Sistemindeki Pompanın ÇalıĢması için Gereken 
Destek Enerjisi 

Aşağıdaki denklem yardımıyla güneş enerjisi sistemindeki pompaların çalışması için destek enerji 

ihtiyacı hesaplanabilir. 

, ,

, ,
1000

P sol P sol

h g aux

P t
Q


                                                                                                      (63) 

Burada; 

, ,h g auxQ : Güneş enerjisi sistemindeki pompanın çalışması için destek enerjisi ihtiyacı (ilgili 

ay için), (kWh) 

,P solP : Güneş enerjisi sitemindeki pompanın anlık güç tüketim değeri, (W) 

,P solt : Güneş enerjisi sistemindeki pompanın çalışma süresi (ilgili ay için), (h) 

Eğer yukarıda bahsedilen parametreler mevcut sistemde bilinmiyorsa aşağıdaki denklem kullanılarak 

güneş enerjisi sistemindeki pompa için destek enerjisi yaklaşık olarak hesaplanabilir.  

, , ,0.05h g aux h solQ Q                                                                                                       (64) 

1.7.2. Isı pompaları 

Hesaplama adımları olarak aşağıdaki fiziksel faktörler dikkate alınacaktır. Bu faktörler ısı pompasının 

performansını ve tükettiği enerji miktarını etkilemektedir. 

 Isı pompasının tipi (hava-su, deniz suyu-su, su-su ve hava-hava tipi ısı pompaları); 

 Sistem yapılandırmaları (kullanım sıcak suyu ısıtılması ve çalışma modu); 

 Kullanım sıcak suyu ve ısıtma sistemi için üreteç ısı üretimi; 

 Isı kaynağındaki ve ısı kuyusundaki sıcaklık dalgalanmalarının, ısı pompasının performans 

katsayısına ve gücüne olan etkisi; 

 Isı pompasının çalışmasında ihtiyaç duyulan destek enerjisi; 

 Depolama tanklarından olan ısıl kayıplar. 

Yukarıda bahsedilen girdiler sonucu aşağıdaki çıktılar elde edilecektir. 

 Üretecin ısı üretimini sağlayacak gerekli enerji ,w fQ  (elektrik gücü ya da yakıt); 

 Isı pompasının toplam ısıl kayıpları ,l gQ ; 
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 Isı pompasının çalışması için gerekli destek enerji gereksinimi , ,w g auxQ ; 

 Isı pompasının geri kazanılabilir toplam ısıl kayıpları ,rl gQ . 

İçten yanmalı motor ile çalışan ısı pompalarında üretece girdi olarak verilen geri kazanılmış yakıt oranı 

,rd motp , gaz yakıtlı motoru ile çalıştırılan ısı pompalarında , 0.4rd motp   ve diğer tüm ısı pompalarında 

ise , 0rd motp   olarak alınır. 

Isı pompasının enerji performansı hangi şartlar altında kullanıldığına bağlı olarak çok değişiklik 

göstermektedir. Özellikle ısı kaynağının ve ısı kuyusunun sıcaklığına doğrudan bağlıdır. Isı kaynağının 

(dış hava sıcaklığı gibi) herhangi bir ay içinde bile oldukça değişim göstermektedir. Isı pompalarının 

enerji etkenliğinin değerlendirilmesinde herhangi bir ay için tek adımda hesaplanmasının yerine ilgili ay 

için ısı kaynağındaki sıcaklık dalgalanmalarının dikkate alınarak hesap yapılması gerekmektedir. 

Isı kaynağı dıĢ hava olan ısı pompaları 

Isı kaynağı dış hava olan ısı pompaların hesaplanması prosedüründe dış hava sıcaklığındaki 

değişimin değerlendirilmesi esas alınmaktadır.  Herhangi bir ay içinde belirli bir dış hava sıcaklığının 

ortaya çıkma frekansı 1 K aralıklar için verilmektedir. 

Isı pompasının performans katsayısının ve ısı üretiminin ölçülmesi sadece belli sıcaklık 

kombinasyonları için mümkün olmaktadır. Dış hava sıcaklığının dağılım aralıkları sıcaklık sınıflarına 

(bins) bölünmüştür. Her sıcaklık sınıfı (bin) bir üst sıcaklık değeri upper  ve bir alt sıcaklık değeri lower  

ile sınırlandırılmıştır. Isı pompasının tasarım çalışma koşulları içinde yer aldığı sıcaklık sınıfının (bin) 

ortasında yer alan çalışma noktası ile karakterize edilmektedir. 

Isı üreteci için gerekli ısı ve ısı pompası tarafından beslenen ısı için ikinci bir üretece gerek duyulabilir. 

Isı pompasının çalışmasıyla ilişkili kayıplar her sıcaklık sınıfı(bin) için hesaplanır. 

Hesaplama periyodu(ay) için genel sonuçlar her sıcaklık sınıfı sonuçlarından elde edilir, özgün sıcaklık 

sınıfları ağırlıklı ortalaması alınır. 

 

ġekil 9. DıĢ hava sıcaklığına göre toplam bin saatlerinin dağılımı 
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Sıcaklık sınıfları (bins) için üreteç ısısı 

Bir ayda üreteç ısı çıktısının farklı sıcaklık sınıfları ( i )  üzerinde dağılımı 
iw  ağırlık faktörü kullanılarak  

aşağıdaki ifade ile yapılmaktadır. 

, , ,h outg i h outg iQ Q w    (65) 

Burada; 

, ,h outg iQ : Hacim ısıtması için üreteç ısı üretimi (her bir ilgili ay ve sıcaklık sınıfı için), 

(kWh) 

,h outgQ : Hacim ısıtması için üreteç ısı üretimi (her bir ilgili ay için), (kWh) 

iw : Bin i’nin ağırlık faktörü 

Bin i’nin ağırlık faktörü 
iw aşağıdaki eşitlikten hesaplanır: 

upper lower

i

t

HDH HDH
w

HDH

 
                                                                                             (66) 

upper
HDH : Bin i’nin üst sıcaklık sınırına kadar olan ısıtma derece saatleri(heating degree 

hours), (Kh) 

lower
HDH : Bin i’nin alt sıcaklık sınırına kadar olan ısıtma derece saatleri(heating degree 

hours), (Kh) 

tHDH : Hacim ısıtmasında ortamın üst sıcaklık sınırına kadarki ısıtma derece saatlerinin 

toplam sayısı, (Kh)  

Varsayılan değerler: 

Eğer ısıtma üst sıcaklık sınır değeri bilinmiyorsa aşağıdaki değerler kullanılabilir: 

Pasif enerji evleri için 10°C, tüm diğer binalar için 15°C alınabilir. 

Herhangi bir θx sıcaklığı için ısıtma derece saatleri aşağıdaki eşitlikle belirlenebilir: 

min

( ) ( )
x

x iHDH n



 

  


                                                                                          (67) 

θmin : İklim verileriyle bağıntılı minimum dış hava sıcaklığı, (°C) 

θx: Derece saat hesabı için ısıtmada sıcaklık sınırı (Bu değer ısıtma için olan ortam üst 

sıcaklığı değerinden yüksek olmamalı), (°C) 

θi: İç ortam ayar sıcaklığı, (°C) 

nθ : θx sıcaklığının bir ay içinde ortaya çıkma saat sayısı, h (Tablo 24) 
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Basitleştirmek amacıyla  θi =20°C alınabilir. Değişik dış hava sıcaklılarının ortaya çıkma saat sayıları 

aylara göre referans bir il için (İstanbul) aşağıdaki tablodaki gibidir. 

Tablo 24. DeğiĢik dıĢ hava sıcaklıklarının ortaya çıkma saat sayısı 

DıĢ hava 
sıcaklığı °C 

Ocak 
saatler 

ġubat 
saatler 

Mart 
saatler 

Nisan 
saatler 

Mayıs 
saatler 

Haziran 
saatler 

Temmuz 
saatler 

Ağustos 
saatler 

Eylül 
saatler 

Ekim 
saatler 

Kasım 
saatler 

Aralık 
saatler 

-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-4 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-3 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-2 33 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

-1 32 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

0 21 74 4 0 0 0 0 0 0 0 5 51 

1 66 48 17 4 0 0 0 0 0 0 32 61 

2 30 19 51 6 0 0 0 0 0 0 33 54 

3 32 20 83 34 0 0 0 0 0 0 37 59 

4 47 57 93 30 0 0 0 0 0 0 52 51 

5 47 42 126 53 0 0 0 0 0 0 67 68 

6 45 38 109 58 0 0 0 0 0 6 56 50 

7 49 47 47 81 0 0 0 0 0 11 35 46 

8 59 43 42 79 0 0 0 0 0 27 47 44 

9 31 58 41 104 0 0 0 0 0 45 37 42 

10 45 42 35 60 3 6 0 0 5 64 52 44 

11 53 37 30 40 2 1 0 0 8 63 36 28 

12 27 31 14 24 20 7 0 0 26 107 58 43 

13 41 24 25 27 122 9 0 0 37 79 31 27 

14 18 21 12 21 131 12 0 0 45 51 22 22 

15 2 14 11 25 97 13 0 4 49 30 44 12 

16 0 3 3 27 70 58 0 13 54 48 31 4 

17 0 4 1 5 54 54 2 18 62 39 20 4 

18 0 0 0 7 57 45 1 86 65 38 17 2 

19 0 0 0 8 61 68 20 109 76 27 5 3 

20 0 0 0 12 35 85 24 103 57 41 3 1 

21 0 0 0 7 19 49 83 84 44 32 0 0 

22 0 0 0 6 22 57 110 84 45 15 0 0 

23 0 0 0 1 24 47 106 64 33 12 0 0 
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24 0 0 0 1 14 38 84 58 34 6 0 0 

25 0 0 0 0 9 36 61 43 29 3 0 0 

26 0 0 0 0 2 42 72 31 27 0 0 0 

27 0 0 0 0 1 33 74 24 8 0 0 0 

28 0 0 0 0 1 32 73 21 7 0 0 0 

29 0 0 0 0 0 14 25 2 4 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 7 9 0 5 0 0 0 

31 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

32 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Isı kaynağı dıĢ havadan farklı olan ısı pompaları 

Isı kaynağı dış havadan farklı olan ısı pompaları için aşağıdaki prosedür uygulanır: 

Sabit kaynak sıcaklıkları için ağırlıklı ortalama faktörü (wi ); 

 Toprak kaynaklı: 0°C sıcaklık sınıfı (bin) için 1. 

 Yer altı suyu kaynaklı: 10°C sıcaklık sınıfı (bin) için 1. 

 Ortamdan emilen hava kaynaklı: 20°C sıcaklık sınıfı (bin) için 1. Bu tarz ısı pompaları 

havalandırma sistemleri kısmında ele alınmaktadır. 

  Isı geri kazanımlı ortamdan emilen (extract) hava kaynaklı ısı pompaları: Isı geri kazanımı 

nedeniyle sıcaklık düşmesi dikkate alınmaktadır. Isı geri kazanım ünitesi ısı pompası egzoz 

havasının çıktığı yere konulmaktadır. Her ay için egzoz havası sıcaklığı sıcaklık sınıfı (bin) 

metoduna göre hesaplanır. 

Egzoz havası sıcaklığını veren ifade aşağıda yer almaktadır. 

 , ,Fortluft mth ex ex e WÜT mth
         (68) 

Burada; 

,Fortluft mth : Egzoz havası sıcaklığı, (
oC ) 

ex : Mahalden alınan emilen(extract) havanın sıcaklığı, (
oC ) 

e : Dış hava sıcaklığı, (
oC ) 

,WÜT mth
 : Isı geri kazanımı dikkate alınarak ısı değiştiricisi etkinliği (ilgili ay için), (

oC ) 

Varsayılan değerler: 

Isı değiştiricisi etkenliği, toprak-besleme havası tipi ısı değiştiricisi yokken: 
,

0.60
WÜT mth

   

Isı değiştiricisi etkenliği, toprak-besleme havası tipi ısı değiştiricisi varken: 
,

0.67
WÜT mth
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Sıcaklık sınıflarının saat değerlerinin aylara dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir. 

Tablo 25. DeğiĢik sıcaklık sınıflarına (bin) ait test noktası aylık toplam saat sayısı 

Ay 

Sıcaklık Sınıfı (Bin) w-7 w2 w7 w10 w20 

Aylık toplam saat 
sayısı  nhours 

Test noktası -7 2 7 10 20 

Sıcaklık Limitleri °C -15      -2 -2        4 4         8 8       15 15      32 

Ocak Saat sayısı 90 213 196 245 0 744 

ġubat Saat sayısı 15 229 177 238 13 672 

Mart Saat sayısı 0 219 336 182 7 744 

Nisan Saat sayısı 0 67 246 329 78 720 

Mayıs Saat sayısı 0 0 0 336 408 744 

Haziran Saat sayısı 0 0 0 43 677 720 

Temmuz Saat sayısı 0 0 0 0 744 744 

Ağustos Saat sayısı 0 0 0 2 742 744 

Eylül Saat sayısı 0 0 0 152 568 720 

Ekim Saat sayısı 0 0 34 435 275 744 

Kasım Saat sayısı 0 138 211 279 92 720 

Aralık Saat sayısı 3 278 222 225 16 744 

Yıl Saat sayısı 108 1144 1422 2466 3620 8760 

 

1.7.2.1. Ġkinci Üreteç tarafından desteklenen Isıtma Enerji Ġhtiyacı hesabı (Yedek 
ısıtma (back-up heating) ) 

Isıtma enerjisi için gereken ısının elde edilmesinde destek sistemin (ikinci bir üreteç) kullanılması 

sistem tasarım kriterlerine bağlıdır ve çalışma moduna göre (sıralı (birbirini takiben), paralel ve kısmi 

paralel çalışma) ve ilgili sıcaklıklara, ısı pompası için kapalı konum sıcaklıkları ve ikinci üreteç için açık 

konum sıcaklıklarına göre karakterize edilirler. 

1.7.2.1.1. Sıralı ÇalıĢma 

Sıralı çalışmada, belirlenmiş dış hava devreden çıkma sıcaklığına kadar ısı pompası tüm ısı ihtiyacını 

karşılar. Dış hava sıcaklığı ısı pompasının devreden çıkma sıcaklığının altına düşerse, ısı pompası 

devre dışı bırakılır ve ikinci üreteç tüm ısı ihtiyacını karşılar. Devre dışı bırakılan sıcaklığın ait olduğu 

sıcaklık sınıfı için ağırlık faktörü wi , ( ) ( )ltc lowerHDH HDH 

  

eşitliğiyle yeniden hesaplanır. 

Aşağıdaki şekilde ısı pompasının (A11 ve A12 alanları) ve ikinci üretecin (A2 alanı) karşıladığı sıcaklık 

sınıflarına (bin‟lere) ait toplam saat sayısı verilmektedir. 
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ġekil 10. Sıralı çalıĢmada ısı pompasının ve ikinci üretecin(yedek) bin saatleri ve enerji oranları 

 

,

( )ltc
bu h

t

HDH
p

HDH




                                                                                                       (69) 

,bu hp : İkinci üretecin (yedek) enerji oranı, 

( )ltcHDH  : İkinci üretecin devreden çıkma alt sıcaklık limitine (belirlenmiş dış sıcaklık) 

kadarki toplam ısıtma derece saatleri, (Kh) 

tHDH : Isıtma derece saatlerinin toplam sayısı, (Kh) 

1.7.2.1.2. Paralel ÇalıĢma 

Paralel çalışmada ısı pompası tek başına, gerekli ısıyı belirlenmiş dış hava sıcaklığına düşene kadar 

(denge noktası sıcaklığına kadar) sağlar. Denge noktası sıcaklığının altında kalan sıcaklıklarda ikinci 

üreteç de devreye girer. Her iki üreteç paralel olarak çalışır. İkinci üreteç ısı kapasitesi 

sınırlandırılmasından dolayı ısı pompasının karşılayamadığı kısmı karşılar. 

Aşağıdaki şekilde ısı pompasının (A11 , A12 ve A13  alanları) ve ikinci üretecin (A2 alanı) karşıladığı 

sıcaklık sınıflarına (bin‟lere) ait toplam saat sayısı verilmektedir. 
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ġekil 11. Paralel çalıĢmada ısı pompasının ve ikinci üretecin(yedek) bin saatleri ve enerji 

oranları 

,

( ) ( ) ( )bp i bp hours bp

bu h

t

HDH n
p

HDH

     


                                              
 (70)

 

,bu hp : İkinci üretecin (yedek) enerji oranı, 

hoursn :İkinci üretecin denge noktası sıcaklığına kadar toplam saat sayısı, 

bp : Denge noktası sıcaklığı, (°C) 

i :Ortam sıcaklığı (ısıtılmayan bölgede13°C, ısıtılan bölgede 20°C) 

( )bpHDH  : İkinci üretecin denge noktası sıcaklığına kadar toplam ısıtma derece 

saatleri, (Kh) 

tHDH : Isıtma derece saatlerinin toplam sayısı, (Kh) 

Paralel çalışmada ısı pompası tek başına, gerekli ısıyı belirlenmiş dış hava sıcaklığına 

düşene kadar (denge noktası sıcaklığına kadar) sağlar. Denge noktası sıcaklığının 

altında kalan sıcaklıklarda ikinci üreteç de devreye girer. Her iki üreteç paralel olarak 

çalışır.  

1.7.2.1.3. Kısmi Paralel ÇalıĢma 

Kısmi paralel çalışmada ısı pompası tek başına, gerekli ısıyı belirlenmiş dış hava sıcaklığına düşene 

kadar (denge noktası sıcaklığına kadar) sağlar. Denge noktası sıcaklığının altında kalan sıcaklıklarda 

ikinci üreteç de devreye girer. Her iki üreteç paralel olarak çalışır. İkinci üreteç, sadece ısı pompasının 

gücünün ötesindeki ısı ihtiyacını karşılar. Sıcaklık, devreden çıkma alt sıcaklık sınırına düştüğünde, ısı 

pompası kapalı konuma getirilir ve ikinci üreteç tek başına gerekli ısıyı karşılar. 
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Aşağıdaki şekilde ısı pompasının (A11 ve A12 alanları) ve ikinci üretecin (A2 alanı) karşıladığı sıcaklık 

sınıflarına (bin‟lere) ait toplam saat sayısı verilmiştir. 

 

 

ġekil 12. Kısmi paralel çalıĢmada ısı pompasının ve ikinci üretecin(yedek) bin saatleri ve enerji 

oranları 

 

1
,

2

( ) ( ) ( ( ) ( ))bp i bp hours bp hours ltc

bu h

t

HDH n nA
p

A HDH

       
 

                                 (71)

 

 

,bu hp : İkinci üretecin (yedek) enerji oranı, 

hoursn : İkinci üretecin denge noktası sıcaklığına kadar toplam saat sayısı, 

bp : Denge noktası sıcaklığı, (°C) 

i :Ortam sıcaklığı (ısıtılmayan bölgede13°C, ısıtılan bölgede 20°C) 

ltc :Isı pompası için devreden çıkarma limiti (kapalı konum) sıcaklığı, (°C) 

( )bpHDH  : İkinci üretecin denge noktası sıcaklığına kadar toplam ısıtma derece 

saatleri, (Kh) 

tHDH : Isıtma derece saatlerinin toplam sayısı, (Kh)  
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1.7.2.2. Tam yükte Isı Pompasının Gücü ve Performans Katsayısı (COP) 

1.7.2.2.1. Elektrik Tahrikli Isı Pompaları 

Kaynak Sıcaklığı için Düzeltme 

 

Varsayılan değerler Ek A‟da verilmiştir ve eğer başka veri verilmediyse bu değerler kullanılabilir. 

Bunlar tipik ısı pompası için değerlerdir. Isıtma sisteminde üreteç olarak sadece ısı pompası 

kullanılmışsa, ısı pompasının gücü maksimum ısıl yüke eşit olacaktır. 

Eğer sıcaklık sınıfındaki (bindeki) kaynak sıcaklığı test noktasını karşılamıyorsa interpolasyon veya 

ekstrapolasyon yapılarak doğrulanabilir.   

 

Ortalama dış hava sıcaklığına göre ortalama yeraltı suyu sıcaklıkları aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

 

Tablo 26. Ortalama dıĢ hava sıcaklığına göre ortalama yeraltı suyu sıcaklıkları 

Ortalama dıĢ hava sıcaklığı 
oC  Ortalama yeraltı suyu sıcaklığı     

oC  

20 12.0 

10 10.7 

7 10.2 

5 10.0 

2 9.6 

0 9.3 

-2 9.0 

-5 8.6 

-7 8.4 

-10 8.0 

 

 

Ayrıca aşağıdaki tabloda aylara göre ortalama dış hava sıcaklığına bağlı olarak ortalama deniz suyu 

(brine) sıcaklığı sıcaklığı verilmektedir. 
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Tablo 27. Ortalama deniz suyu sıcaklıklarının aylara göre ortalama dıĢ hava sıcaklığı ile 

değiĢimi 

Aylar 
Aylık ortalama hava sıcaklıkları 

(°C) 
Aylık ortalama deniz suyu sıcaklıkları 

(°C) 

Ocak 5 10 

Şubat 6 9 

Mart 7 9 

Nisan 12 10 

Mayıs 16 14 

Haziran 21 20 

Temmuz 23 25 

Ağustos 23 25 

Eylül 20 24 

Ekim 16 20 

Kasım 12 16 

Aralık 8 13 

 

Dağıtım Sıcaklığı için Düzeltme 

Su esaslı ısıtma dağıtımı 

Eğer ısı pompası, test ölçümlerindeki sıcaklık farklarından sapan ısıtma devre dolaşımı ve geri dönüş 

sıcaklıkları arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılıyorsa bu yöntem kullanılır. Tablo 28‟den düzeltme faktörü 

alınarak hesaplama yapılır. 

TCOP COP f  

                                                                                                       (72) 

TCOP : Isı pompasının düzeltilmiş performans katsayısı 

COP : Test ölçülerinden alınan(Ek A‟dan) performans katsayısı 

f  :Tablo 28‟den alınan düzeltme faktörü. 

M : Test ölçülerinden gelen sıcaklık farkı (Varsayılan değeri: 10 K) 

B : Isı pompasının çalışması sırasında sıcaklık farkı; Isıtma modunda B HK   

alınır. 
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Tablo 28.Isı pompası çalıĢmasında ve ölçümünde sıcaklık farklarındaki sapmalardan dolayı 

düzeltme faktörü f   

∆θB ∆θM 

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,918 0,908 0,898 0,887 0,877 

4 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,918 0,908 0,898 0,887 

5 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,918 0,908 0,898 

6 1,031 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,918 0,908 

7 1,041 1,031 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,918 

8 1,051 1,041 1,031 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 

9 1,061 1,051 1,041 1,031 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980  0,969 0,959 0,949 0,939 

10 1,072 1,061 1,051 1,041 1,031 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 
 

1.7.2.2.2. Elektrik Tahrikli Olmayan Yanma Tahrikli Isı Pompaları 

Yanma tahrikli ısı pompaları motorla çalıştırılan ve soğurmalı ısı pompalarını kapsar. Eğer bir bilgi 

verilmediyse Ek A‟daki değerler kullanılır. 

1.7.2.3. Kısmi yükte Isı Pompasının Performans Katsayısı (COP) 

1.7.2.3.1. ÇalıĢma prensibi 

Isı pompaları sabit devirli kompresörlerle çalıştırıldığından ve bu kompresörler de kısmi yükte açık ve 

kapalı konumda çevrim yaptığından ısı pompasının performans katsayısını (COP) düşer. Kısmi yük 

koşullarında değişken kapasiteli kompresörler daha etkindir.    

Kısmi yükteki performans katsayısı aşağıdaki eşitlikten elde edilir: 

pl fl plCOP COP f 
                                                                                     (73) 

plCOP :Kısmi yükteki performans katsayısı, 

flCOP :Tam yükteki performans katsayısı, 

plf : Kısmi yükteki çalışma için düzeltme faktörü. 

Elektrikle çalışan ısı pompaları için plf Ek A‟da radyatörler, konvektörler ve yüzey ısıtması için 

verilmiştir. 

Absorbsiyonlu ısı pompaları için plf ,  Ek A‟da dtc olarak verilmiştir. 

Isı pompasının çalışma zamanı yük faktörü ile ilintilidir. Yük faktörü aşağıdaki eşitlikle hesaplanır: 

, ,ON g i

i

t
FC

t


                                                                                             (74) 
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FC : Yük faktörü, 

, ,ON g it
: Bin i‟deki ısı pompasının çalışma zamanı, (h) 

it : Bin i‟deki toplam zaman( aylık),h (Eğer ısı kaynağı dış hava ise, Tablo 25‟ten alınır.) 

1.7.2.3.2. Isı Pompasının ÇalıĢma Zamanı 

Isı pompasının çalışma zamanı ihtiyaç duyulan ısı miktarına ve çalışma koşullarına bağlıdır. İhtiyaç 

duyulan ısı miktarı binanın ısı yüküne, dağıtım sistemine ve iç kayıplara bağlıdır. Isı pompasının her 

bir sıcaklık sınıfı (bin) için çalışma zamanını belirlemek için aşağıdaki denklem kullanılmaktadır. 

, ,

, ,

,0,001

h outg i

ON g i

g i

Q
t 


 (75) 

Burada; 

, ,ON g it  : Her bir sıcaklık sınıfındaki (bin) ısı pompasının çalışma zamanı, (h); 

, ,h outg iQ : Her bir sıcaklık sınıfında (bin) üreteç ısı çıktısı, (ilgili ay için), (kWh); 

,g i
 
: Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için ısı pompasının ısı çıktısı, (kW) (Maksimum net 

enerji yüküne eşittir.) 

Sınır şartları aşağıda gösterildiği gibidir. 

, , ,M ON ON g i

T Bins

t t


   (76) 

Burada; 

, ,ON g it  : Isı pompasının çalışabileceği maksimum zaman (ilgili ay için), (h). 

Isı pompasının çalışabileceği maksimum zaman Tablo 25‟te verilmiştir. Yukarıdaki eşitlik sıcaklık 

sınıflarındaki (binlerdeki) çalışma zamanlarını sınırlar. Isı pompasının çalışma zamanı ısı ihtiyacına 

bağlı olduğundan ısı pompasının çalışma modu önem kazanır. 

Eğer ısı pompası hem mahalin hem de kullanım sıcak suyunun ısıtılmasında kullanılacak ise ısı 

pompasının mahal ısıtması için gerekli maksimum çalışma zamanı çalışma zamanlarının toplamıyla 

sınırlanmaktadır. Kullanım sıcak suyu için çalışma zamanları Kullanım Sıcak Suyu Sistemleri kısmında 

ele alınmaktadır. 

Eğer çalışma zamanı, Eşitlik 75 ve 76‟dan elde edilen mümkün olan maksimum çalışma zamanından 

büyükse, ısıtma ve kullanım sıcak suyu için çalışma zamanları aynı saat sayılarıyla azaltılabilir. 

Isı pompasının ısıl gücü gerçek çalışma zamanına sınırlıdır. 

, , , , , , ,0,001h outg i WP ON g i WP g iQ t    (77) 

Burada; 
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, ,h outg WPQ : Isı pompasının her bir sıcaklık sınıfı (bin  i) için üreteç ısıl gücü, (kWh) 

, , ,ON g i WPt  : Her bir sıcaklık sınıfında (bin) ısı pompasının gerçek çalışma zamanı, (h); 

,g i  : Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için ısı pompası üretecinden elde edilen ısı miktarı, 

(kW).  

 

1.7.2.4. Üreteç Isıl Kayıpları 

Sıcak su Depolama Tankı 

Eğer depolama tankı ısı pompasının bir kısmını oluşturuyorsa, kayıplar (47) eşitliğiyle hesaplanır ve 

aşağıdaki eşitlikle bin‟lere (sıcaklık sınıflarına) dağıtılır. 

, , , ,
i

h g s i h s

h

t
Q Q

t
   (78)

 

, , ,h g s iQ : Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için depolama tankından çevreye olan ısı kaybı (ilgili 

ay için), (kWh); 

,h sQ : Depolama tankının ısı kaybı (ilgili ay için), (kWh); (Eğer ürün bilgileri bulunmuyorsa 

1.6.4. kısmındaki varsayılan değerler kullanılabilir.) 

it  : Her bir sıcaklık sınıfındaki (bin) saat sayısı (ilgili ay için), (h) 

ht  : Isıtma saatlerinin aylık sayısı, (h) 

Üretecin diğer ısıl kayıpları 

Elektrikli tahrikli ısı pompaları için diğer kayıplar ifade edilmemiştir. Yanma tahrikli ısı pompaları için 

test sonuçlarından veya üretici firmalardan gelen veriler kullanılabilir. 

, , , , , , , ,h g i h g s i h g WP iQ Q Q   (79) 

Burada; 

, ,h g iQ : Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için üreteçten olan ısı kaybı (ilgili ay için), (kWh); 

1.7.2.5. Isıtma Ġçin Isı Pompasının Toplam(Nihai) Enerji Tüketiminin 
Hesaplanması 

1.7.2.5.1. Elektrik Tahrikli Isı Pompaları 

Hacim ısıtması için destek güç tüketimini veren denklem aşağıda yer almaktadır. 

 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, ,1

1 1sin, ,

1bin binn n
h outg WP i h g i h combi rd g h g aux i h outg combi i h g i h combi rd g h g aux i

h f

i ii combi i

Q Q p k Q Q Q p k Q
Q

COP COP 

        
  

 (80)    
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Burada; 

, ,1h fQ  : Hacim ısıtmasında ısı pompasının çalışması için tüketilen enerji (ilgili ay için), 

(kWh) 

,h combip  : Isıtma ve kullanım sıcak suyunun kombine ve eşzamanlı olarak çalışması 

durumundaki oran, 

, , ,h outg WP iQ : Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için ısı pompasının tek modlu (sadece hacim 

ısıtması) çalışması durumundaki üretecin ürettiği ısı, (kWh) 

, , ,h outg combi iQ : Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için ısı pompasının kombine (hem hacim ısıtması 

hem de kullanım sıcak suyu için ısı üretimi) çalışması durumundaki üretecin ürettiği ısı, 

(kWh) 

, ,h g iQ : Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için üretecin ısı kaybı, (kWh)
 

,rd gk : Isıl enerji olarak geri kazanılan destek enerjisi oranı, , 0rd gk 
 

, , ,h g aux iQ : Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için ısı pompasının hacim ısıtması modundaki 

çalışması için destek enerjisi, (kWh)  

sin,iCOP  : Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için ısı pompasının tek modlu (sadece hacim 

ısıtması) çalışması durumundaki performans katsayısı, (kWh) (Ortalama çalışma 

şartlarında) 

,combi iCOP  : Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için ısı pompasının kombine (hem hacim ısıtması 

hem de kullanım sıcak suyu için ısı üretimi) çalışması durumundaki performans katsayısı, 

(kWh) (Ortalama çalışma şartlarında) 

binn  : Sıcaklık sınıfı (bin) sayısı. 

1.7.2.5.2. Yanma Tahrikli Isı Pompası 

Isı pompasına yakıt giriş enerjisi aşağıdaki eşitlikle hesaplanır: 

, , , , , ,

, ,1 /

1

binn
h outg i rd g h g aux i

h f Hs Hi

i t

Q k Q
Q f

COP

 
                                                                   

(81) 

Burada; 

, ,1h fQ  : Isı pompasının tükettiği enerji (gaz) (ilgili ay için), (kWh) 

, ,h outg iQ : Isıtma sistemindeki her bir sıcaklık sınıfı (bin) için üretecin ürettiği ısı, (kWh) 

,rd gk : Isıl enerji olarak geri kazanılan destek enerjisi oranı, , 0rd gk 
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, , ,h g aux iQ : Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için ısı pompasının hacim ısıtma modundaki 

çalışması için destek enerjisi, (kWh)  

iCOP  : Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için ısı pompasının tek modlu (sadece hacim ısıtması) 

çalışması durumundaki performans katsayısı, (kWh) (Ortalama çalışma şartlarında) 

/Hs Hif : Kullanılan yakıtın brüt ısıl değerinin net ısıl değerine oranı, 

binn  : Sıcaklık sınıfı (bin) sayısı. 

 

1.7.2.6. Destek Enerjisi 

Destek enerji miktarı aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanır. 

, , , , , ,( ) 0.001h g aux prim aux sek aux ON g auxQ t      (82) 

 

Burada; 

, ,h g auxQ  : Toplam destek enerji ihtiyacı,  (kWh) 

,prim aux  : Birincil çevrimin güç ihtiyacı, (W) 

,sek aux : İkincil çevrimin güç ihtiyacı, (W) 

, ,ON g auxt  : Destek elemanlarının aylık çalışma zamanı, (h) 

 

Destek elemanlarının güç ihtiyaçları bilinmiyorsa aşağıdaki denklem kullanılarak bulunabilir. 

/ ,
3600

prim sek aux

aux

p V



 
 


 (83) 

Burada; 

,prim aux  : Birincil çevrimin güç ihtiyacı, (W); 

,sek aux  : İkincil çevrimin güç ihtiyacı, (W); 

p  : Birincil veya ikincil çevrimdeki basınç düşümü, (Pa); 

V  : Hacimsel debi, (
3 /m h ) (Ürün verilerinden) 

aux  : Sirkülasyon pompasının etkenlik değeri. 

Sirkülasyon pompasının etkenlik değeri 0,3aux  olarak alınır.   
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1.7.2.6.1. Birincil devre (Isı kaynağı) 

Isı pompasının tüm sıcaklık sınıflarını(bin) kapsayan çalışma zamanlarının toplamı ton,g,i, destek 

elemanlarının çalışma zamanı tON,aux olarak kabul edilir. 

Havadan Suya Isı Pompası 

Isı kaynağı devresindeki fanlar için destek enerjisi hesaba katılır. 

Gölden veya Denizden Suya ve Sudan Suya Isı Pompası 

Bu tip ısı pompalarında evaporatördeki iç basınç düşümünü telafi etmek için destek enerjisi test 

ölçümlerinde performans katsayısıyla ele alınır. Isı kaynağı sistemimde basınç düşümünü telafi etmek 

için gerekli olan kayıp kaynak pompa destek enerjisi eşitlik 83‟ten elde edilir. Eğer mevcut bir değer 

yoksa 40 kPa‟lık bir basınç düşüşü kullanılır ve 3K sıcaklık farkındaki ısı pompasının nominal gücü 

kullanılarak hacimsel debi belirlenir.  

1.7.2.6.2. Ġkincil devre 

İkincil devre, yalnızca bütünleşik yedekleme depolama tankı veya hidrolik yön değiştiricili ısı 

pompalarında ele alınır. Denklem 43‟te ∆pwe = 0 olarak alınır. 

Eğer ısı pompası ve dağıtım sistemi arasında bir hidrolik ayrıklaştırma varsa (paralel yedekleme 

depolama tankı anlamında) eklenen depolama tankı şarj pompası(charge pump) da üreteç alt 

sistemine(ısı pompasına) tahsis edilmiştir. Dış basınç düşümünü telafi etmek için bu enerji hesaba 

katılır. Belli bir değer verilmediyse 10 kPa basınç düşümü kullanılabilir. 

Isı pompasının tüm sıcaklık sınıflarını(bin) kapsayan çalışma zamanlarının toplamı ton,g,i, destek 

elemanlarının çalışma zamanı tON,aux olarak kabul edilir. 

1.7.2.7. Ġkinci (Yedek Isıtma Sistemi) Üretecin Enerji Tüketimi 

Aşağıdaki denklem ikinci ısı üretecinin (yedek sistemin) enerji tüketimini hesaplamak için 

kullanılmaktadır. 

, , , , , , , , , ,max ;h outg bu h outg i h outg i WP bu h h outg i

i

Q Q Q P Q
 

   
 
  (84) 

Burada; 

, ,h outg buQ : Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için ikinci üreteç(yedek ısıtma) tarafından sağlanan 

üreteç ısıl gücü, (kWh) 

, , ,h outg WP iQ : Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için ısı pompasının üreteç ısı çıktısı, (kWh) 

,bu hP  : İkinci üretecin(yedek üretecin) enerji oranı; 

, ,h outg iQ : Her bir sıcaklık sınıfında (bin) dağıtım sistemi için gereken enerji, (kWh)  
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1.7.2.8. Toplam Enerji Tüketimi 

Toplam enerji tüketimi(elektrik veya yakıt giriş enerjisi) için kullanılması gereken toplam enerjiyi veren 

ifade aşağıda yer almaktadır. Bu ifade ısı pompasının ve ikinci üretecin enerji girdilerinin toplamıdır. 

, , ,1 , ,h f h f h f buQ Q Q   (85) 

Burada; 

,h fQ  : Isıtma üretimi için kullanılan toplam enerji miktarı (ısı pompası ve yedek 

ısıtma sistemi dahil), (kWh); 

, ,1h fQ  : Hacim ısıtmasında ısı pompasının enerji tüketimi, (kWh); 

, ,h f buQ  : Hacim ısıtmasında ikinci üretecin (yedek üretecin) enerji tüketimi, (kWh). 

 

1.7.2.9.  Yenilenebilir (Rejeneratif) Enerji Katkısı 

Isıtma için yenilenebilir enerji katkısı aşağıdaki denklem ile hesaplanır. 

, , , ,h in h outg h f h gQ Q Q Q    (86) 

Burada; 

,h inQ  : Isıtma sistemi için çevre ısısı, (kWh); 

,h outgQ  : Isıtma sistemi için üretecin ürettiği ısı miktarı, (kWh); 

,h fQ  : Hacim ısıtmasında ısı pompasının enerji tüketimi, (kWh); 

,h gQ  : Isı üretim sisteminden bulunduğu ortama olan ısıl kayıplar, (kWh). 

1.7.2.10. Üreteç alt sistemin hesabı için performans faktörü 

Bilgi amaçlı, yıllık performans faktörü, ısıtma sistemi için sağlanan aylık enerji miktarlarının toplamı ve 

tüketilen enerji toplamından yaralanarak hesaplanabilir: 

,

, ,

, , ,

h outg

Monate
g t a

h f h aux g

Monate

Q

SPF
Q Q







                                                                       (87) 

Aylık performans faktörü aşağıdaki eşitlikle hesaplanır: 

,

,

, , ,

h outg

g t

h f h aux g

Q
SPF

Q Q



                                                                                (88) 

 



BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ 

 

47 
 

, ,g t aSPF : Isı pompasının yıllık performans faktörü, 

,g tSPF : Isı pompasının aylık performans faktörü, 

,h outgQ : Isıtma sistemi için üreteç ısıl gücü, (kWh) 

,h fQ : Isıtma sisteminin enerji tüketimi, (kWh) 

 

1.7.3. Kazanlar 

Bu bölümdeki hesaplamalarda kullanılan i alt indisi birden fazla kazan olduğu durumlardaki 

hesaplamalar için kullanılır. 

Toplam üretim kaybı olan      aşağıdaki formülle gösterilir: 

                                                                                                 (89)            

    : Isıtma sisteminin toplam üretim kaybı, (kWh) 

        : Kazan ısı kaybı, (kWh)                                                                                       

     : Tasarımdaki çalışma gün sayısı (ilgili ay için), (gün) 

Kazan üretim kayıpları, ortalama kazan kısmi yükü ßh  ve ßK,pl (sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda 0,3, 

otomatik beslemeli biokütle sistemlerde 0,4, katı yakıtlı kazanlarda 0,5 olarak kabul edilir.) ve 

ßK,100%(1‟e eşittir) kısmi yüklerinin fonksiyonu olarak hesaplanır. 

   
       

  
 

                                                                                                                                        (90) 

Birden fazla kazan varsa; 

 
h,i
=
Qh,outg

 QN

 

                                                                                                                                                            (91) 

     : Kazanın kısmi yükü                                                                                                                                         

Eğer 0 <     ≤       ise        aşağıdaki formülle hesaplanır: 

         
    

     
                                                              (92)                                                                                                                                                                      

       : Kazanın kısmi yükteki ısıl kaybı, (kWh) 

    : Kazanın bekleme modundaki  ısıl kayıpları, (kWh)                                               

        : Tasarımda belirtilen günlük çalışma süresi (h)                                              

        : Kazanın kullanım sıcak su ısıtılması için günlük çalışma süresi (h) 
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Eğer       <      < 1  ise        aşağıdaki formülle hesaplanır: 

        
          

        
                                                                    

(93)                          

         : Kazanın nominal güçteki ısıl kayıpları, (kWh) 

1.7.3.1. Saatlik ısı kaybı hesabı 

          ,        ,                                                                                                             

Kazanın bekleme ısı kaybı     : 

                                                                                                        (94) 

    

    : Ortalama kazan sıcaklığındaki kazan bekleme ısı kaybı, (kWh) 

  : Kazan nominal gücü, (kW) 

        : Tam yükteki kazan verimi 

      : Kullanılan yakıtın brüt kalori değerinin net kalori değerine oranı 

Ortalama kazan sıcaklığındaki kazan bekleme kaybı       aşağıdaki gibi hesaplanır: 

                                                                                                 (95) 

     : Bekleme ısı kaybı 

     : Ortalama kazan sıcaklığı, (˚C) 

  :Isıtılmayan ortam sıcaklığı, (˚C) 

Kullanılan yakıtın brüt kalori değerinin net kalori değerine oranı        Tablo 29‟da verilmiştir. 

 
Tablo 29. Verilen enerji için fHs/Hi 

 
 

 

Kısmi yükteki ısı kaybı: 

                                                                                                      (96) 

f Hs/HI

fuel oil 1,06

doğal gaz 1,11

sıvı petrol gazı 1,09

antrasit kömürü 1,04

linyit kömürü 1,07

odun 1,08

elektrik elektriksel güç kaynağı 1

Enerji kaynağı

yakıtlar
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Tam yükteki ısı kaybı: 

                   –                                                                              (97) 

 

1.7.3.2. Destek enerjisi Qh,g,aux  

Isı üretimi için destek enerjisi Qh,g,aux , 20 K gidiş-dönüş sıcaklık farkındaki hacimsel debiye dayanan 

kazan destek gücü Paux (tam yük, kısmi yük ve bekleme(stand-by) modundaki ölçülmüş değerleri ile) 

ve kazan ortalama kısmi yükü ßh,i kullanılarak hesaplanır. 

                                                                                     (98)                                                                 

        : Isı üretimi için destek enerjisi, (kWh) 

       : Kazanın bekleme destek güç tüketimi, (kW) 

     : Aylık tasarım çalışma süresi (h) 

        : Kazanın kullanım sıcak su ısıtılması için günlük çalışma süresi (h) 

    : Ay içersindeki gün sayısı                                                                                      

        : Yıl içersindeki çalışma süresi (gün) 

Eğer  0<      ≤        ise ;  

                                                                                               (99) 

          : Kazanın çalışma sırasındaki destek güç tüketimi, (kW) 

         : Kazanın kısmi yükteki destek güç tüketimi, (kW) 

 

 

Eğer         <       < 1 ise ; 

                                                                              (100) 

        : Kazanın tam yükteki kısmi destek güç tüketimi 

Otomatik beslemeli biokütle kazanları için destek güç tüketimi hesaplanırken depolama tankı olan ve 

olmayan sistemler için bir farklılık söz konusudur. Depolama tankı olan sistemler için Paux,pl‟nin 

düzeltme katsayısı değeri gerekli değildir. 

Depolama tankı olmayan sistemler için         değeri                   değerine dönüştürülmelidir. 

                                                                                                                       (101) 

1 <       < 3 ise aşağıdaki formül kullanılır. 
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                  =        .                                                                                     (102) 

       ≥ 3 ise aşağıdaki formül kullanılır. 

                                                                                                  (103) 

Düzeltilmiş                  değerleri daha önceki formüllerde kullanılan          değeri yerine kullanılır. 

 

Veri eksikliğinde sınır değerleri 

Eğer herhangi bir ürün verisi yoksa aşağıdaki değerler kullanılabilir: 

                                                                                       (104) 

                                                                                                      (105) 
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A,B,C ve D faktörleri aşağıdaki tablodaki gibidir. 

 
Tablo 30. Verim Faktörleri 

 

Üretim Yılı 
Verim faktörleri 

Kazan tipi A B C D 

Standart kazanlar 

DönüĢtürülmüĢ 
1978'den önce 77 2 70 3 

1978-1987 79 2 74 3 

Katı Yakıtlı 

1978'den önce 78 2 72 3 

1978-1994 80 2 75 3 

1994 sonrası 81 2 77 3 

Atmosferik brülörlü 

1978'den önce 79,5 2 76 3 

1978-1994 82,5 2 78 3 

1994 sonrası 85 2 81,5 3 

Cebri Brülörlü (sıvı-gaz) 

1978'den önce 80 2 75 3 

1978-1986 82 2 77,5 3 

1987-1994 84 2 80 3 

1994 sonrası 85 2 81,5 3 

Biyokütle Kazan 

sınıf 3 1994 sonrası 67 6 68 7 

sınıf 2 1994 sonrası 57 6 58 7 

sınıf1 1994 sonrası 47 6 48 7 

Düşük sıcaklık kazanları 

Atmosferik brülörlü 
1978-1994 85,5 1,5 86 1,5 

1994 sonrası 88,5 1,5 89 1,5 

  

Gaz yakıtlı merkezi ısıtma kazanları 1987'den önce η100% =88% ηpl =84% 

  1987-1992 η100% =86% ηpl =84% 

  

Kombi (Su depolu) 1994 sonrası 88,5 1,5 89 1,5 

Kombi  1994 sonrası 88,5 1,5 89 1,5 

            

Cebri Brülörlü (sıvı-gaz) 

1987'den önce 84 1,5 82 1,5 

1987-1994 86 1,5 86 1,5 

1994 sonrası 88,5 1,5 89 1,5 

Yoğuşmalı kazanlar 

YoğuĢmalı kazanlar (sıvı-gaz) 

1987'den önce 89 1 95 1 

1987-1994 91 1 97,5 1 

1994 sonrası 92 1 98 1 

YoğuĢmalı depolu kombi 1994 sonrası 92 1 98 1 

YoğuĢmalı kombi 1994 sonrası 92 1 98 1 
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Kazanın nominal kapasitesi QN‟in fonksiyonu olan qB,70 bekleme kaybı kWh cinsinden aşağıdaki 

gibidir: 

      
        

   
                                                                                                  (106) 

Tablo 31. Bekleme ısı kaybı 

 

Üretim Yılı 
Stand-by Faktörleri 

Kazan tipi E F 

Standart kazanlar 

DönüĢtürülmüĢ 
1978'den önce 12,5 -0,28 

1978-1987 12,5 -0,28 

Katı Yakıtlı 

1978'den önce 12,5 -0,28 

1978-1994 10,5 -0,28 

1994 sonrası 8 -0,28 

Atmosferik brülörlü 

1978'den önce 8 -0,27 

1978-1994 7 -0,3 

1994 sonrası 8,5 -0,4 

Cebri Brülörlü (sıvı-gaz) 

1978'den önce 9 -0,28 

1978-1986 7,5 -0,31 

1987-1994 7,5 -0,31 

1994 sonrası 8,5 -0,4 

Biyokütle Kazan   

sınıf 3 1994 sonrası 14 -0,28 

sınıf 2 1994 sonrası 14 -0,28 

sınıf1 1994 sonrası 14 -0,28 

Düşük sıcaklık kazanları 

Atmosferik brülörlü 
1978-1994 6 -0,32 

1994 sonrası 4,5 -0,4 

  

Gaz yakıtlı merkezi ısıtma kazanları 1987'den önce 
qB,70°C=0,022 

  1987-1992 

  

Kombi (Su depolu) 1994 sonrası qB,70°C=0,022 

Kombi  1994 sonrası qB,70°C=0,022 

  

Cebri Brülörlü (sıvı-gaz) 

1987'den önce 7 -0,37 

1987-1994 7 -0,37 

1994 sonrası 4,25 -0,4 

Yoğuşmalı kazanlar 

YoğuĢmalı kazanlar (sıvı-gaz) 

1987'den önce 7 -0,37 

1987-1994 7 -0,37 

1994 sonrası 4 -0,4 

YoğuĢmalı depolu kombi 1994 sonrası qB,70°C=0,022 

YoğuĢmalı kombi 1994 sonrası qB,70°C=0,022 
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Tablo 28. Destek enerjisi faktörleri 

 

Üretim Yılı Destek Enerjisi Tüketimi 

G H n Kazan tipi 

Standart kazanlar 

DönüĢtürülmüĢ 
1978'den önce Paux,100 0 45 0,48 

1978-1987 Paux,pl 0 15 0,48 

    
Paux,SB 20

b
 0 0 

Katı Yakıtlı 

1978'den önce Paux,100 0 0 0 

1978-1994 Paux,pl 0 0 0 

1994 sonrası Paux,SB 15
b
 0 0 

Atmosferik brülörlü 

1978'den önce Paux,100 40 0,148 1 

1978-1994 Paux,pl 40 0,148 1 

1994 sonrası Paux,SB 15
b
 0 0 

Cebri Brülörlü (sıvı-gaz) 

1978'den önce   

1978-1986 Paux,100 0 45 0,48 

1987-1994 Paux,pl 0 15 0,48 

1994 sonrası Paux,SB 15
b
 0 0 

Düşük sıcaklık kazanları 

Atmosferik brülörlü 
1978-1994 Paux,100 40 0,148 1 

1994 sonrası Paux,pl 40 0,148 1 

    
Paux,SB 15

b
 0 0 

Gaz yakıtlı merkezi ısıtma kazanları 1987'den önce Paux,100 0 45 0,48 

  1987-1992 Paux,pl 0 15 0,48 

    Paux,SB 15
b
 0 0 

Kombi (Su depolu) 1994 sonrası Paux,100 40 0,148 1 

Kombi  1994 sonrası Paux,pl 40 0,148 1 

    Paux,SB 15
b
 0 0 

Cebri Brülörlü (sıvı-gaz) 

1987'den önce Paux,100 0 45 0,48 

1987-1994 Paux,pl 0 15 0,48 

1994 sonrası Paux,SB 15
b
 0 0 

Yoğuşmalı kazanlar 

YoğuĢmalı kazanlar (sıvı-gaz) 

1987'den önce Paux,100 0 45 0,48 

1987-1994 Paux,pl 0 15 0,48 

1994 sonrası Paux,SB 15
b
 0 0 

YoğuĢmalı depolu kombi 1994 sonrası Paux,100 0 45 0,48 

YoğuĢmalı kombi 1994 sonrası Paux,pl 0 15 0,48 

    Paux,SB 15
b
 0 0 

 



BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ 

 

54 
 

Kazanın nominal kapasitesi QN‟in fonksiyonu olan Paux destek güç tüketimi  kW cinsinden aşağıdaki 

gibidir: 

                
                                                                         (107) 

b : Eğer elektrikle işletilen kazan kontrolü kullanılıyorsa, aksi takdirde           

 

1.7.4. Merkezi Olmayan Yakıtlı Sistemler 

Merkezi olmayan yakıtlı ısıtma sistemlerinde net ısıtma ihtiyacı, kontrol ve emisyon, dağıtım ve üretim 

tek bir noktada değerlendirilir. 

1.7.4.1. Gaz yakıtlı sobalar 

Bacalı soba 

                                                                                                    (108) 

Hermetik soba 

    = 1,4.                                                                                                                 (109) 

1.7.4.2.  Sıvı yakıtlı sobalar 

    = 1,34.                                                                                                              (110) 

1.7.4.3. Tuğlalı sobalar 

    = 1,55.                                                                                                              (111) 

1.7.4.4. Kömürlü döküm sobalar 

    = 1,60.                                                                                            (112) 

1.7.5. Elektrikli Isıtıcılar 

Elektrikli ısıtıcıların elektrik tüketimi aşağıdaki gibi hesaplanır. 

                                                                                                                   (113) 

  : Isıtıcının bir saatte tükettiği elektrik enerjisi (kWh) 

  : Isıtıcının gücü (kW) 

Birden fazla ısıtıcı olması durumunda aşağıdaki eşitlik kullanılır. 

     
 
                                                                                                                (114)                                                                                                                                   

n: Elektrikli ısıtıcı sayısı 
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1.7.6. GeniĢ Hacimlerin Isıtılması 

Radyant ısıtıcı 

Radyant ısıtıcı için ısı üretim kaybı aşağıdaki gibi hesaplanır: 

                                                                                                               (115) 

Nominal güçlerine göre   faktörleri Tablo 33‟ten alınmaktadır. 

                                        

Tablo 33. Verim faktörü 

nominal güç 
(kW) 

f faktörü 

>4-25 0,111 

>25-50 0,099 

>50 0,087 
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EK A 

Isıtma Ġhtiyacını KarĢılamak için Enerji Kullanımı 

 

A.1. Elektrik Tahrikli Isı Pompaları 

 

ġekil A. 1- Elektrik tahrikli ısı pompaları için üreteç alt sisteminin enerji dengesi 

Üreteç alt sistemi için ısıl kayıplar cinsinden enerji dengesi aşağıdaki eşitlikle ifade edilir: 

, , , , , , ,h f h outg h g rd g h g aux h inQ Q Q k Q Q                                                                      (A.1)   

,h fQ : Isı üretecine sağlanması gereken enerji, (kWh) 

,h outgQ : Isı üretecinden ısıtma sistemine verilmesi gereken enerji, (kWh) 

,h gQ : Isıtma sisteminin üretim kayıpları, (kWh) 

,rd gk : Isıl enerji olarak geri kazanılan destek enerjisi oranı, , 0rd gk 
 

, ,h g auxQ : Üreteç çalışması için destek giriş enerjisi, (kWh) 

,h inQ :
 
Isıtma sistemi için çevre ısısı, (kWh) 
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A.2. Yanma Tahrikli Isı Pompaları 

 

ġekil A. 2-Yanma Elektrik tahrikli ısı pompaları için üreteç alt sisteminin enerji dengesi 

 

, , , , , , ,

,

,1

h outg g h g rd g h g aux h in

h f

rd mot

Q Q k Q Q
Q

p

   



                                                             (A.2)  

 

,h fQ : Isı üretecine sağlanması gereken enerji, (kWh) 

,h outgQ : Isı üretecinden ısıtma sistemine verilmesi gereken enerji, (kWh) 

,h gQ : Isıtma sisteminin üretim kayıpları, (kWh) 

,rd gk : Isıl enerji olarak geri kazanılan destek enerjisi oranı, , 0rd gk 
 

, ,h g auxQ : Üreteç çalışması için destek giriş enerjisi, (kWh) 

,h inQ :
 
Isıtma sistemi için çevre ısısı, (kWh) 

,rd motp : Üretece sağlanan geri kazanılmış yakıt girişi. 
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A.3. Isı Pompası Hesaplamaları için Varsayılan Değerler 

A.3.1   Elektrik Tahrikli Isı Pompaları için Varsayılan Güç ve Performans Katsayısı 

Değerleri 

 

Tablo A. 1.   35°C besleme sıcaklığına sahip havadan suya ısı pompaları 

Besleme sıcaklığı 35°C 35°C 35°C 35°C 35°C 

DıĢ hava sıcaklığı -7°C 2°C 7°C 15°C 20°C 

Bağıl ısıl gücü 0,72 0,88 1,04 1,25 1,36 

Bugünkü COP(güncel) 2,7 3,1 3,7 4,3 4,9 

1979'dan 1994'e kadar olan 
COP 2,4 2,8 3,3 3,6 4,4 

1979 öncesi COP 2,2 2,5 3 3,2 4 
 

Tablo A. 2.   50°C besleme sıcaklığına sahip havadan suya ısı pompaları 

Besleme sıcaklığı 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 

DıĢ hava sıcaklığı -7°C 2°C 7°C 15°C 20°C 

Bağıl ısıl gücü 0,68 0,84 1 1,24 1,29 

Bugünkü COP(güncel) 2 2,3 2,8 3,3 3,5 

1979'dan 1994'e kadar olan 
COP 1,8 2,1 2,5 3 3,2 

1979 öncesi COP 1,6 1,9 2,3 2,7 2,8 
 

Tablo A. 3.  35°C ve 50°C besleme sıcaklığına sahip gölden veya denizden suya ısı pompaları 

Besleme sıcaklığı 35°C 35°C 35°C 50°C 50°C 50°C 

Birincil sıcaklık -5°C 0°C 5°C -5°C 0°C 5°C 

Bağıl ısıl gücü 0,88 1 1,12 0,85 0,98 1,09 

Bugünkü COP(güncel) 3,7 4,3 4,9 2,6 3 3,4 

1979'dan 1994'e kadar olan 
COP 3 3,5 4 2,1 2,4 2,8 

1979 öncesi COP 2,7 3,1 3,5 1,9 2,2 2,5 
 

Tablo A. 4.  35°C ve 50°C besleme sıcaklığına sahip sudan suya ısı pompaları 

Besleme sıcaklığı 35°C 35°C 50°C 50°C 

Birincil sıcaklık 10°C 15°C 10°C 15°C 

Bağıl ısıl gücü 1,07 1,2 1 1,13 

Bugünkü COP(güncel) 5,5 6 3,8 4,1 

1979'dan 1994'e kadar olan 
COP 4,6 5 3,2 3,4 

1979 öncesi COP 3,9 4,3 2,7 2,9 
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A.3.2   Yanma Tahrikli Isı Pompaları için Varsayılan Güç ve Performans Katsayısı 

Değerleri 

A.3.2.1 Havadan Suya Isı Pompaları 

 

ġekil A. 3-Yanmalı  motor  tahrikli havadan suya ısı pompalarının çeĢitli kaynak ve kuyu 

sıcaklıklarında ısı çıkıĢları   

 

ġekil A. 4- Yanmalı  motor  tahrikli havadan suya ısı pompalarının çeĢitli kaynak ve kuyu 

sıcaklıklarında standart performans katsayı değerleri 
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A.3.2.2 Havadan Havaya Isı Pompaları 

 

ġekil A. 5- Yanmalı  motor  tahrikli havadan havaya ısı pompalarının ısı çıkıĢları 

 

 

 

ġekil A. 6- Yanmalı motor  tahrikli havadan havaya ısı pompalarının  standart performans 

katsayıları 

A.3.2.3 Absorbsiyonlu Isı Pompaları 

A.3.2.3.1 Isı üretimi 

Aşağıda sudan suya direk ateşlemeli NH3/H2O absorbsiyonlu ısı pompaları için şekilde değerler 

gösterilmiştir. 
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ġekil A. 7- NH3/H2O absorbsiyonlu sudan suya ısı pompalarının çeĢitli kaynak ve kuyu 

sıcaklıklarında ısıl gücü 

Aşağıda sudan suya direk ateşlemeli H2O/LiBr absorbsiyonlu ısı pompaları için şekilde değerler 

gösterilmiştir. 

 

ġekil A. 8- H2O/LiBr absorbsiyonlu sudan suya ısı pompalarının çeĢitli kaynak ve kuyu 

sıcaklıklarında ısıl gücü 
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A.4 Kısmi Yükte ÇalıĢması Durumunda Düzeltme Faktörü 

A.4.1  Elektrik Tahrikli Isı Pompaları 

Elektrik tahrikli ısı pompalarının performans faktörleri,  kısmi yük davranışlarına büyük oranda bağlıdır. 

Kısmi yük davranışı, ısı dağıtım sisteminin eşdeğer performansından ve kW ısı başına sıcak su 

hacminden etkilenir. Yedekleme depolama tankları ısı dağıtım sisteminin sıcak su hacminin bir kısmı 

sayılır. 

Yük faktörü (FC) eşitlik 74‟ten elde edilebilir. 

 

Tablo A. 5.   Radyatörlü elektrik tahrikli ısı pompalarının kısmi yük koĢulları için düzeltme 
faktörleri 

Isı dağıtım sistem tipi 
EĢdeğer su içeriği 

l/kW 

Yük Faktörü % 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 99 

Konvektörler/radyatörler 

5 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 71,4 80 85,7 92,3 99,5 

10 80,1 80,1 80,1 80,1 80,1 84,8 89,1 92,2 95,5 99,6 

15 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 91,7 94,4 96 97,5 99,7 

20 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 93,8 95,8 97,1 98,3 99,8 
 

Tablo A. 6.  Yüzey ısıtmalı sistemli elektrik tahrikli ısı pompalarının kısmi yük koĢulları için 
düzeltme faktörleri 

Isı dağıtım 
sistem tipi 

Özellik 
Borulama 

boĢlukları (cm) 

Yük Faktörü % 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 99 

Döşemeden 
ısıtma 

hafif 30 95,3 95,4 95,5 95,7 95,9 96,1 96,2 96,9 98,1 99,9 

hafif 20 97,1 97,2 97,2 97,3 97,4 97,4 97,6 97,9 98,4 99,9 

hafif 10 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 96,6 98,7 98,9 99,1 99,9 

ağır 30 96,1 96,1 96,1 96,3 96,4 96,5 96,8 97,3 98,2 99,9 

ağır 20 97,8 97,8 97,9 98 98,1 98,1 98,2 98,4 98,8 99,9 

ağır 10 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,2 99,2 99,4 99,9 
 

Arada kalan değerler enterpolasyon yapılarak bulunabilir. 

1.7.7. Absorbsiyonlu Isı Pompaları (Modulation burner) 

 

Tablo A. 7- Absorbsiyonlu ısı pompalarının kısmi yük koĢullarında düzeltme faktörleri 

Yük Faktörü % 

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Cdt 71,5 81,4 88,3 93,3 96,8 99,2 99,9 99,9 99,9 99,9 
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A.5 DeğiĢken Soğutucu AkıĢkan Debili Sistemler (VRF-VRV): Bağıl 
Isıl gücü Performansı 

 

Tablo A. 8. Bağıl ısı çıkıĢ performansları 

Isı Kaynağı Sıcaklığı -7 2 7 10 

COP 2,79 3,09 3,65 3,85 

Bağıl ısıl gücü 

Yük oranı 100% 0,81 0,96 1 1 

Yük oranı 90% 0,89 1 1 1 

Yük oranı 80% 0,97 1 1 1 

Yük oranı 75% 'den az 1 1 1 1 
 

 

ġekil A. 9- DeğiĢken Soğutucu AkıĢkan Debili Sistemler (VRF-VRV): %10 ve %100 yük 

durumlarındaki COP değerleri  

 

ġekil A. 10- DeğiĢken Soğutucu AkıĢkan Debili Sistemler (VRF-VRV): Bağıl ısı çıkıĢ 

performansları 



BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ 

 

64 
 

 

ġekil A. 11- DeğiĢken Soğutucu AkıĢkan Debili Sistemler (VRF-VRV): %10 ve %100 yük 

durumlarındaki bağıl COP değerleri 
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2. SOĞUTMA SĠSTEMLERĠ 

Semboller 

* ,c outg
Q   : HVAC sistemi için soğutma gücü (kWh)  

* ,c b
Q   : Soğutma serpantinleri için gerekli enerji (kWh)  

* ,c ce
Q   : HVAC sistemi için kontrol ve emisyon kaybı (kWh)  

* ,c d
Q   : HVAC sistemi için dağıtım kaybı (kWh)  

* ,c s
Q   : HVAC sistemi için depolama kaybı (kWh)  

,vc ce    : Ortam ısı kontrolü ve emisyonu verimliliği  

* ,c ce
   : HVAC sistemi için kontrol ve emisyon etkenlik faktörü  

* , ,c ce sens
  : HVAC sistemi için kontrol ve emisyon duyulur etkenlik faktörü  

* ,c d
   : HVAC sistemi için dağıtım etkenlik faktörü  

,c outgQ   : Mahal şartlandırma sistemi için soğutma gücü (kWh)  

,c bQ   : Mahal şartlandırma için net enerji (kWh)  

,c ceQ   : Mahal şartlandırma sistemi için kontrol ve emisyon kaybı (kWh)  

,c dQ    : Mahal şartlandırma sistemi için dağıtım kaybı (kWh)  

,c sQ   : Mahal şartlandırma sistemi için depolama kaybı (kWh)  

    : Isı kaynaklarının aylık faydalanma faktörü                                                                                          

,c ce   : Mahal şartlandırma sistemi için kontrol ve emisyon etkenlik faktörü  

, ,c ce sens  : Mahal şartlandırma sistemi için kontrol ve emisyon duyulur etkenlik faktörü  

,vc ce   : Ortam Isı kontrolü ve emisyonu verimliliği  

 ,vc df   : Soğutma faktörü  

,K AA   : Soğutulan ortam dışında yerleşen kanalların yüzey alanı (
2m ) 

, ,c ce auxf   : İkincil hava fanları için özgül enerji gereksinimi  

, ,c ce auxQ   : Mahal şartlandırma için destek enerji yükü  

,vc bQ    : İklimlendirme net soğutma enerjisi (kWh)  

,vc ceQ    : HVAC havalandırma sistemi için kontrol ve emisyon kaybı (kWh)  

,vc dQ    : HVAC havalandırma sistemi için dağıtım kaybı (kWh)  

   : Isı etkinlik katsayısı  (kW/kW)  

EER   : Enerji etkinlik katsayısı (kW/kW)  

SEER   : Sezonluk enerji etkinlik katsayısı (kWh/kWh)  

avPLV   : Ortalama kısmi yük değeri (kWh/kWh)   

av   : Yıllık ısı etkinlik katsayısı (kWh/kWh) 

,C thermQ   : Isı üretim sisteminin enerji tüketim gücü (kW)  
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,C outgQ   : Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin soğutma gücü (kW)  

,C electrP   : Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin elektrik enerjisi tüketim gücü (kW)  

, ,C outg thermQ  : Isı üretim sisteminde üretilen ısı (kWh)  

,C outgQ   : Absorbsiyonlu soğutma sisteminin soğutma gücü (kW)  

, , ,C f R electrQ   : Yeniden soğutma sisteminin elektrik enerji tüketimi (kWh)  

,c outgQ
 
  : Soğutma sisteminin soğutma gücü (kW) 

,R outgQ   : Soğutulacak ortamın yeniden soğutma yükü (kW)  

,R electrq   : Yeniden soğutma sisteminin özgül elektrik enerji tüketimi (kW/kW)  

,R avf   : Yeniden soğutma sisteminin ortalama kullanım faktörü  

, ,C f electrQ  : Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin tükettiği elektrik enerjisi  (kWh)  
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Soğutma 

Soğutma için enerji gereksinimi, merkezi HVAC sistemi ve mahal şartlandırma (room conditioning) 

olmak üzere iki tipte incelenmektedir. Soğutma için HVAC soğutma fonksiyonu ve soğutma enerji 

çıkışı ayrı ayrı hesaplanarak toplanır. 

 

2.1. HVAC Sistemi Ġle Soğutma 

Merkezi olarak soğutulmak istenen binalarda HVAC sistemi kullanılır. 

HVAC sistemi için enerji ihtiyacı aşağıda anlatıldığı gibi hesaplanır. 

2.1.1. HVAC sisteminde kullanılan fanlar için varsayılan güç tüketim değerleri 

HVAC sisteminde kullanılan fanlar için varsayılan güç tüketim değerleri aşağıdaki tablodan alınabilir. 

Tablo 1. HVAC sisteminde kullanılan fanlar için varsayılan güç tüketim değerleri 

Fanlar Fan Özgül Gücü 

     

Fan genel verimi          olduğunda, 

toplam basınç artıĢı       

                

Hava çıkış fanları 1,25 kW/(m
3
/s) 750 Pa 

Hava giriş fanları, ısıtma ile 1,6 kW/(m
3
/s) 960 Pa 

Hava giriş fanları, (kısmi) hava 

şartlandırma sistemleri 
2,0 kW/(m

3
/s) 1200 Pa 

 

 

Tablo 2. Ġklimlendirme sisteminin tipine göre besleme havası sıcaklık farkı varsayılan değerleri 

(Tasarım amaçlı değildir.) 

Havalandırma sistemi/Besleme 

havası Ģekli 

Besleme havası çıkıĢı ile ortalama oda ayar sıcaklığı 

arasındaki sıcaklık farkı 

Soğutma                          Isıtma 

Türbulanslı akış, lineer yayıcı, swirl 

yayıcı 
8 K 6 K 

Menfez 6 K 4 K 

Hava tabakası yer değiştirmesi 4 K 2 K 

Jet lüle (nozül) 8 K 8 K 

İndüksiyonlu sistem, Birincil havalı fan 

coil 
10 K 10 K 

Tavandan hava soğutmalı 10 K - 

 

         ,   ısı kazancı kW,    sıcaklık farkı yukarıdaki tablodan alınarak hava debisi    bulunur, 

ve bir üstteki tablodan hacimsel debiye göre fan güçleri hesaplanır. 

 

2.1.2. Soğutma Serpantinleri Ġçin Enerji Ġhtiyacı 

Soğutma serpantinleri için gerekli enerji * ,c b
Q  aşağıdaki ifade yardımıyla hesaplanır. Bu enerji 

soğutulacak ortamlarda kullanılan soğutma serpantinlerinin gerekli toplam enerjisini ifade eder. 

 

* , , ,, vc b vc ce vc dc b
Q Q Q Q  

                                                                                   (1) 

Burada, 
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,vc bQ : İklimlendirme net soğutma enerjisi, (kWh) (Net enerji kısmından) 

,vc ceQ : HVAC havalandırma sistemi için kontrol ve emisyon kaybı, (kWh) 

,vc dQ : HVAC havalandırma sistemi için dağıtım kaybı. (kWh) 

 

2.1.2.1. Kontrol Ve Emisyon Kaybı Hesabı 

 

Kontrol ve soğutulan ortama hava emisyonundan doğan kayıp ,vc ceQ  aşağıdaki bağıntıdan 

hesaplanabilir. 

 

 , , ,1vc ce vc ce vc bQ Q  
                                                                                             (2) 

 

Burada, 

,vc ce : Ortam Isı kontrolü ve emisyonu verimliliği  

 

Soğutma sistemi tasarımı safhasında, hesaplamalar , 1vc ce   alınarak yapılacaktır. 

2.1.2.2. Hava Dağıtım Kaybı Hesabı 

Besleme havası sıcaklığı ile soğutulan ortam sıcaklığı çok geniş farklılık arz etmediğinden (sıcaklık 

farkı en fazla 10 K), dağıtım kaybı aşağıdaki gibi hesaplanır. 

Soğutulan ortam içinde yerleşen hava kanallarının dağıtım kaybı, 

 

, 0vc dQ 
                                                                                                                       (3) 

 
Soğutulan ortam dışında yerleşen hava kanallarının dağıtım kaybı hesabı için soğutulan ortam dışında 

yerleşen kanalların yüzey alanı hesaplanarak aşağıdaki ifade kullanılır. Bu ifadede soğutulan ortam 

dışında yerleşen kanalların üzerine ısı iletim katsayısı en fazla 0.04 W/mK olan malzemeden 50 mm 

kalınlığında yalıtım uygulandığı varsayılır. 

 

            (4)  

Burada, 

,vc dQ
: HVAC havalandırma sistemi için dağıtım kaybı (kWh)  

,vc df
  : Soğutma faktörü,  9 W/ m

2
 alınır. 

,K AA
   : Soğutulan ortam dışında yerleşen kanalların yüzey alanı (m

2
) 

tC*,op,mth : HVAC soğutması için ihtiyaç süresi. (Hesaplanan ay için)  
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Besleme havası sıcaklığı ile soğutulan ortam sıcaklığı farkı 10 K‟den az olduğundan, kanallardan 

soğuk hava sızıntı kaybı ihmal edilir.                                                            

1.1.2.3 HVAC soğutma serpantinleri için ihtiyaç zamanı 

HVAC merkezi sisteminde soğutma serpantinlerinin aylık soğutma ihtiyaç zaman katsayıları yıllık 
ihtiyaç süresi baz alınarak aşağıdaki gibi hesaplanır: 
 

 
 

 

 
 tC,r  : Soğutma serpantininin yıllık izafi çalışma süresi, =0,24; 

  
C
*
,max

 : HVAC sisteminin maksimum soğutma kapasitesi, kW ; 

 
VC*

 : HVAC soğutmasının kullanım toplam saatleri (aylık-mth; yıllık-a). 

 

 

2.1.3. HVAC Sistemi Ġçin Soğutma gücü Hesabı 

 
HVAC sistemi için soğutma gücü aşağıdaki eşitlikten hesaplanır.     

       

* * * * *, , , , ,c outg c b c ce c d c s
Q Q Q Q Q   

                                                                              (5) 

Burada, 

* ,c outg
Q : HVAC sistemi için soğutma gücü,  

* ,c b
Q : Soğutma serpantinleri için gerekli enerji, (Denk. No 1)  

* ,c ce
Q : HVAC sistemi için kontrol ve emisyon kaybı,  

* ,c d
Q : HVAC sistemi için dağıtım kaybı,  

* ,c s
Q : HVAC sistemi için depolama kaybı.  

  

HVAC sistemi için kontrol ve emisyon kaybı aşağıdaki ifadeden hesaplanır. 

 

 * * * *, , , , ,
(1 ) (1 )

c ce c ce c ce sens c b
Q Q                                                                             (6) 

 



BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ 

 

70 
 

Burada, 

* ,c ce
 : HVAC sistemi için kontrol ve emisyon etkenlik faktörü, 

* , ,c ce sens
 : HVAC sistemi için kontrol ve emisyon duyulur etkenlik faktörü, 

HVAC sistemi için kontrol ve emisyon duyulur etkinliği, hava soğutma cihazı çıkışında istenmeyen su 

buharı yoğuşması (nem alma) söz konusu olduğunda hesaba katılır. 

 

HVAC sistemi için dağıtım kaybı aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

 * * *, , ,
1

c d c d c b
Q Q  

                                                                                     (7) 

 

Burada, 

* ,c d
 : HVAC sistemi için dağıtım etkenlik faktörü 

 

HVAC sistemi için depolama kaybı ihmal edilir. 

 

* ,
0

c s
Q 

                                                                                                                         (8)             

                                                                             

Hava soğutma ve nem almanın HVAC ünitesine entegre edildiği kombinasyonlarda veya soğutulmuş 

su sistemleriyle mahal şartlandırma (nem alma seçeneğiyle)  veya özgün oda hava şartlandırıcılar 

kullanıldığında, mahal şartlandırmanın ve HVAC soğutmasının daha düşük * , ,c ce sens
  faktörü 

uygulanabilir. Oda şartlandırması için böyle durumlarda , , 1c ce sens   alınabilir. 

* ,c ce
 , * , ,c ce sens

  ve * ,c d
  sayısal değerleri Tablo 3‟ten alınır. 

 

Tablo 3. HVAC sistemi için etkenlik faktörleri 

Soğutma sistemi 
SoğutulmuĢ su giriĢ çıkıĢ 
sıcaklıkları 

ηc*,ce,sens ηc*,ce ηc*,d 

SoğutulmuĢ su   6/12 0,87 0,9 
0,95 (bina içindeki 
borular) 

SoğutulmuĢ su   6/12 0,87 0,9 
0,90 bina dışındaki 
borular 

SoğutulmuĢ su  14/18 1 0,9 
0,95 (bina içindeki 
borular) 

SoğutulmuĢ su  14/18 1 0,9 
0,90 (bina dışındaki 
borular) 

SoğutulmuĢ su   18/20 1 1 1 

Doğrudan genleĢme 
  

0,87 0,9 
0,95 (bina içindeki 
borular) 

Doğrudan genleĢme 
  

0,87 0,9 
0,90 bina dışındaki 
borular 
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2.1.4. Soğutma Sistemine Göre Enerji Kullanımı 

 
Soğutma sistemi için verilmesi gereken enerji hesaplanırken soğutma sistemi seçimi enerji verimliliği 

bakımından önem arz eder. Binanın tipi, kısmi yük değerleri, sıcaklık seviyesi, kullanım şekli, yeniden 

soğutma tipi, kullanılıyorsa kompresör tipi gibi parametreler dikkate alınarak enerji hesabı yapılır. 

 

 

Soğutma için genelde soğutma ünitesinin enerji kullanımı ve yeniden soğutma işleminin enerji 

kullanımı toplanarak enerji hesabı yapılır. Soğutma sistemleri buhar sıkıştırmalı ve absorbsiyonlu 

olmak üzere iki ayrı tipte incelenir. 

 

 

2.1.4.1. Buhar SıkıĢtırmalı Soğutma Sistemi 

Bu sistemlerde kompresör kullanıldığından elektrik enerjisi kullanımı absorbsiyonlu sistemlere göre 

daha fazladır. Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin enerji tüketimi enerji etkinlik katsayısı ( EER ) ve 

ortalama kısmi yük ( avPLV ) değerleri kullanılarak aşağıdaki ifade yardımıyla hesaplanır. 

 

, ,

, ,

C outg a

av

C f electr

Q
EER PLV SEER

Q
  

                                                                        (9) 

 
Burada, 

EER : Enerji etkinlik katsayısı, (kW/kW) (Bakınız Tablo 5 ve 7) 

avPLV : Ortalama kısmi yük değeri, (kWh/kWh) (Bakınız Ek A) 

SEER : Sezonluk enerji etkinlik katsayısı, (kWh/kWh) 

, ,C f electrQ : Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin tükettiği elektrik enerjisi. (kWh) 

 

Bu tanımlamalar ve yukarıdaki ilişki kullanılarak buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin tükettiği elektrik 

enerjisi, 

 

 

, ,

, ,

C outg a

C f electr

av

Q
Q

EER PLV



                                                                                          (10)        

 
eşitliği kullanılarak hesaplanır.                     

 

Enerji etkinlik katsayısı, sistemin tasarım koşullarında soğutma gücünün (elde olunan enerji) tüketilen 

elektrik enerjisine (harcanan enerjiye) oranı şeklinde tanımlanır.                                  

     
        

         
                                                                                                        (51)  
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Burada, 

        
: Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin soğutma gücü, (kW) 

,C electrP : Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin elektrik enerjisi tüketim gücü, (kW) 

Soğutma sistemlerinin enerji etkinlik katsayısı kısmi yük koşullarında değişir. avPLV  ile karakterize 

edilen kısmi yük değeri, soğutma sisteminin kısmi yük altında çalışmasına, soğutma suyu veya 

soğutulan dış hava sıcaklığına, kısmi yükte çalışmaya uygun tasarlanmamış ısı değiştiricilerin 

performansına bağlıdır. 

 

Soğutma tek bir mahal iklimlendirme sistemi ile veya tek bir HVAC sistemi ile gerçekleştiriliyorsa, 

avPLV  değeri doğrudan enerji tüketim hesaplamasında kullanılabilir. Soğutma bir mahal iklimlendirme 

sistemi ve bir HVAC sistemi ile paralel olarak birlikte gerçekleştiriliyorsa, avPLV  değeri iki sistemin 

ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanmalıdır.  

 

* *, , , , , , , ,

,

, , ,

c outg a n c av c outg a n c av

av n

C outg a n

Q PLV Q PLV
PLV

Q

  


                                            (12) 

,av nPLV  kullanım tipine bağlı ortalama kısmi yük değeridir. 

Soğutulan belli bir bölgede, soğutma sisteminin tek bir kullanım tipi söz konusu ise,    değeri 

doğrudan enerji tüketimi hesabında kullanılabilir. Ancak soğutulan belli bir bölgede soğutma sisteminin 

bir kaç kullanım tipi söz konusu ise, avPLV değeri kullanım tiplerinin ağırlıklı ortalaması şeklinde 

hesaplanır. 

 

       
 

                    
 
 

         

                                                                         (13) 

Bilindiği üzere kısmı yüklerde çalışan soğutma sistemlerinin enerji etkinliği değişiklik göstermektedir. 

DIN standardı kısmi yük altında çalışma durumunda avPLV  değerlerini hesaplamış ve tablolar halinde 

vermiştir. Bu hesap yönteminin dışında da hesap yöntemleri bulunmaktadır. Burada kısaca bu 

yöntemlerden birine değinilecektir.  

Soğutma sistemlerinde ortamı soğutmak üzere kompresörler kullanılır. Soğutma yapan bir klima 

siteminde en büyük enerji, bu elemanlarda kullanılır. Kompresöre verilen elektrik enerjisi ile soğutma 

enerjisi üretilir. Birim soğutma için kullanılan elektrik enerjisi miktarı bir kompresörün etkinliğini  ifade 

eden temel parametredir ve buna COP denilir. Elde edilen soğutma enerjisinin, beslenen elektrik 

enerjisine oranı çeşitli birimlerde ifade edilebilir: kW/tonsoğutma, COP (kW/kW), EER (Mbtu/kWh veya 

btu/Wh). Burada “tonsoğutma” bir enerji birimi olup, aşağı gösterildiği şekilde kW birimine dönüştürülebilir.  

1 tonsoğutma = 3.516 kW   (14)  

ASHRAE ve ARI standartlarında tonsoğutma birimi çok kullanılmaktadır. Buna karşın Avrupa 

standartlarında bu birim yer almamaktadır. ASHRAE standardı ile Avrupa standardı arasındaki diğer 

önemli bir fark ise EER ve COP arasındaki ilişkidir. ASHRAE, EER ve COP kavramlarını benzer 

,av nPLV



BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ 

 

73 
 

şekilde tariflenmiş fakat aralarında birim farklılıkları vardır. Bu nedenle EER ile COP arasındaki 

dönüşüm aşağıdaki gibidir. 

EER=3.413 COP  (15) 

Bunun yanı sıra Avrupa standartlarında ise EER değeri ile COP değeri tamamen birbirinin aynısıdır. 

Fakat COP yerine daha çok EER ifadesi kullanılmaktadır.  

Sistemler çoğu zaman kısmi yüklerde çalışır ve bunun da enerji etkinliğine etkisi büyüktür. 

Kompresörde kısmi yüklerde çalışmada verim düşümü meydana gelir. Sistem gerçek hayatta çoğu 

zaman kısmi yüklerde çalışır. Dolayısıyla kompresörün gerçek etkinliği kısmi yüklerdeki çalışmayı 

dikkate alan bir etkinlik olmalıdır.    

ARI (American Refrigerant Institute), kısmi yüklerde çalışan bir soğutma sitemi için alternatif olarak 

IPLV (integrated part load value) tanımlanmıştır (ARI 550/590). IPLV, COP ve EER değerlerine bağlı 

olarak aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanmaktadır. 

                                   (16) 

Burada; 

A : Sistemin 100% yükte çalışması durumundaki COP ya da EER 

B : Sistemin 75% yükte çalışması durumundaki COP ya da EER 

C : Sistemin 50% yükte çalışması durumundaki COP ya da EER 

D : Sistemin 25% yükte çalışması durumundaki COP ya da EER 

Bir soğutma sisteminin yukarıda gösterildiği gibi değişik kısmı yüklerde çalışma COP ya da EER 

değerleri bilinirse IPLV değeri rahatlıkla hesaplanabilir. 

2.1.4.1.1. Su Soğutmalı Buhar SıkıĢtırmalı Soğutucularda EER Değerleri 

EER değeri su soğutmalı buhar sıkıştırmalı soğutucularda tasarım sonucu olarak üreticiden üreticiye 

değişmektedir. Karakteristik değer yöntemi uygulanırken kompresör tipine göre EER değerleri Tablo 

5‟ten alınır. Kompresör tipi bilinmiyorsa varsayılan EER  değerleri alınabilir. 

Kullanım tipine bağlı ortalama kısmi yük değeri avPLV  bölüm sonundaki A2-A15 tablolardan alınır. 

Su soğutmalı buhar sıkıştırmalı soğutucularda PLVav   değerlerini elde etmek için kullanılacak olan 

kompresör ve kontrol tipleri Tablo 4‟te verilmektedir. Kullanılan tipler seçilerek karşılık gelen rakamlar 

tablodan alınır ve PLVav değerleri elde edilir. 

Tablo 4. Su soğutmalı ve kompresörlü soğutucular ve kısmi yük kontrol tipleri 

  Su soğutmalı, kompresörlü su soğutma grupları  ve kısmi yük kontrol tipleri 

1 Çift nokta kontrollü piston veya skrol kompresör (ON/OFF kontrol) 

2 
Çok kademe kontrollü piston veya skrol kompresör (çok kompresör kombinasyonlarında 
en az 4 güç kontrol kademesi) 

3 Bağımsız silindir kapama kontrollü piston kompresör 

4 Sıcak gaz bay-pas kontrollü piston veya skrol kompresör 

5 Valf kontrollü vidalı kompresör 

6 İç akış kontrollü turbo kompresör 
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Tablo 5. Su soğutmalı buhar sıkıĢtırmalı soğutucularda varsayılan EER  değerleri 

Su Soğutmalı buhar sıkıştırmalı soğutucular için varsayılan EER  değerleri 

Soğutkan 

Yeniden 
Soğutma 

suyu 
 giriş-
çıkış 

sıcaklığı 

Soğutulmuş 
su 

 çıkış 
sıcaklığı 

 

Ortalama 
buharlaşma 
sıcaklığı 

EER  için  
varsayılan değerler 

Normal güç aralığı 

Piston ve 
scroll  

kompresörler  
10kW-1500 

kW 

Vidalı 
kompresörler 

 200 kW-
2000kW 

Turbo 
kompresörler  
500kW-8000 

kW 

R134a 

27/33 
6 0 4 4,5 5,2 

14 8 4,6 5,3 5,9 

40/45 
6 0 3,1 2,9 4,1 

14 8 3,7 3,7 4,8 

R407C 

27/33 
6 0 3,8 4,2 - 

14 8 4,4 4,9 - 

40/45 
6 0 3 2,7 - 

14 8 3,6 3,3 - 

R410A 

27/33 
6 0 3,6 - - 

14 8 4,2 - - 

40/45 
6 0 2,8 - - 

14 8 3,3 - - 

R717 

27/33 
6 0 - 4,6 - 

14 8 - 5,4 - 

40/45 
6 0 - 3,1 - 

14 8 -4,9 3,7 - 

R22* 

27/33 
6 0 4,1 4,6 5,1 

14 8 4,8 5,4 5,7 

40/45 
6 0 3,2 3 4,1 

14 8 3,8 3,6 4,7 

 

*Soğutucu akışkan R22 yeni binalarda kullanılmamaktadır. 

 

2.1.4.1.2.  Hava Soğutmalı Buhar SıkıĢtırmalı Soğutucularda EER Değerleri 

 

Karakteristik değer yöntemi kullanılacaksa EER  değerleri Tablo 7‟den alınır. Kompresör tipi 

bilinmiyorsa varsayılan EER  değerleri alınabilir. 

Kullanım tipine bağlı ortalama kısmi yük değeri avPLV  bölüm sonundaki A2-A15 tablolardan alınır. 

Hava soğutmalı buhar sıkıştırmalı soğutucularda PLVav  değerlerini elde etmek için kullanılacak olan 

kompresör ve kontrol tipleri Tablo 6‟da verilmiştir.Kullanılan tipler seçilerek karşılık gelen rakamlar 

tablodan alınır ve PLVav değerleri elde edilir. 
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Tablo 6. Hava soğutmalı buhar sıkıĢtırmalı kompresörler için kısmi yük kontrolü 

Hava soğutmalı buhar sıkıĢtırmalı kompresörler için kısmi yük kontrolü 

A Çift nokta kontrollü piston veya skrol kompresör 

B Çoklu kademe kontrollü piston veya skrol kompresör 

C Valf kontrollü vidalı kompresör 

 
 

Hava soğutmalı buhar sıkıştırmalı soğutucularda varsayılan EER  değerleri Tablo 7‟de verilmektedir. 

 

Tablo 7. Hava soğutmalı buhar sıkıĢtırmalı soğutucularda varsayılan EER  değerleri 

Hava soğutmalı buhar sıkıştırmalı soğutucularda varsayılan EER  değerleri 

Soğutkan 

Soğutulmuş 

su 

 çıkış sıcaklığı 

 C 

 Ortalama 

buharlaşma 

sıcaklığı 

 C 

EER  için  

varsayılan değerler 

Normal güç aralığı 

Piston ve scroll  

kompresörler  

10kW-1500 kW 

Vidalı kompresörler 

 200 kW-2000kW 

R134a 

6 0 2,8 3 

14 8 3,5 3,7 

R407C 

6 0 2,5 2,7 

14 8 3,2 3,4 

R410A 

6 0 2,4 - 

14 8 3,1 - 

R717 

6 0 - 3,2 

14 8 - 3,9 

R22* 

6 0 2,9 3,1 

14 8 3,6 3,8 

 

*Soğutucu akışkan R22 yeni binalarda kullanılmamaktadır. 

2.1.4.2. Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi 

 
Absorbsiyonlu (soğurmalı) soğutma sistemlerinde, buhar sıkıştırmalı sistemlerindeki kompresörün 

yerini soğurucu, ısı değiştiricisi, ısıtıcı, ayırıcı, pompa ve vana elemanlarından oluşan bir sistem alır. 

Absorbsiyonlu sistemlerin tercih edilmesindeki en büyük sebep çevrimi çalıştıran enerjinin ısı 

olmasıdır. Elektrik enerjisi sadece pompa çalıştırılması için çok az miktarda kullanılır. Aşağıda 

absorbsiyonlu soğutma sisteminde kullanılan ısı için ısı üretim sisteminde gereken enerji tüketim 

hesabı verilmektedir. 
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Absorbsiyonlu soğutma sisteminin enerji tüketimi, ısı etkinlik katsayısı ( ) ve ortalama kısmi yük  

( avPLV ) değerleri kullanılarak aşağıdaki ifade yardımıyla hesaplanır. 

, ,

, ,

C outg a

av av

C outg therm

Q
PLV

Q
   

                                                                                  (17) 

 

Burada, 


 
: Isı etkinlik katsayısı, (kW/kW)  

avPLV : Ortalama kısmi yük değeri, (kWh/kWh)  

av : Yıllık ısı etkinlik katsayısı, (kWh/kWh) 

, ,C outg thermQ : Isı üretim sisteminde üretilen ısı. (kWh) 

 

Bu tanımlamalar ve yukarıdaki ilişki kullanılarak absorbsiyonlu soğutma sisteminde ısı beslemesi için 

ısı üretim sisteminin enerjisi tüketimi hesaplanır. 

 

, ,

, ,

C outg a

C outg therm

av

Q
Q

PLV



                                                                                      (18) 

 

Isı etkinlik katsayısı, sistemin tasarım koşullarında soğutma gücünün (elde olunan enerji) tüketilen ısı 

enerjisine (harcanan enerjiye) oranı şeklinde tanımlanmıştır.                             

                

,

,

C outg

C therm

Q

Q
 

                                                                                                       (19) 

 

,C outgQ : Absorbsiyonlu soğutma sisteminin soğutma gücü (kW)  

,C thermQ : Isı üretim sisteminin enerji tüketim gücü (kW)  

Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin enerji etkinlik katsayısı kısmi yük koşullarında değişir. avPLV  ile 

karakterize edilen kısmi yük değeri, soğutma sisteminin kısmi yük altında çalışmasına, soğutma suyu 

sıcaklığına, kısmi yükte çalışmaya uygun tasarlanmamış ısı değiştiricilerin performansına bağlıdır. 

Absorbsiyonlu soğutucularda PLVav  değerlerini elde etmek için kullanılacak olan kompresör ve kontrol 

tipi Tablo 8‟den alınır. 

Tablo 8. Absorbsiyonlu su soğutmalı soğutucular ve kontrol tipleri 

  Absorbsiyonlu su soğutmalı soğutucular ve kontrol tipleri 

7 Tek kademeli ısıtma ortam kontrollü 
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Isı etkinlik katsayısı sistemden sisteme ve üretici firmaya bağlı olarak değişik değerler alabilir. Bu 

rapordaki hesaplamalarda, tek kademeli H2O/LiBr absorbsiyonlu soğutma sistemleri için Tablo 9‟da 

verilen ısı etkinlik katsayıları kullanılacaktır. 

 

Tablo 9. Tek kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemi için ısı etkinlik katsayısı 

Tek kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemi için ısı etkinlik katsayısı 

Isıtıcı akışkanın 

giriş-çıkış 

sıcaklığı 

  C 

Soğutma suyu giriş- çıkış 

sıcaklığı 

  C 

Soğutulmuş su çıkış 

sıcaklığı 

  C 

Isı etkinlik katsayısı  

  

80/70 

27/33 

6 _ 

14 0,71 

40/45 

6 _ 

14 _ 

90/75 

27/33 

6 0,69 

14 0,72 

40/45 

6 _ 

14 _ 

110/95 

27/33 

6 0,7 

14 0,72 

40/45 

6 _ 

14 0,71 

130/110 

27/33 

6 0,71 

14 0,73 

40/45 

6 0,7 

14 0,72 

 

Kısmi yük değeri soğutma suyu giriş sıcaklığına göre değişiyorsa bölüm sonundaki A.2 - A.15 

tablolarının sağ sütunundaki değerler kullanılır. Soğutma suyu kontrolü ve sabit soğutma suyu şartları 

planlanmışsa avPLV  değeri bu tabloların sol sütunundan alınır. 
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2.1.5. Soğutma suyu ve soğutulmuĢ su dağıtımı için destek enerjisi 

2.1.5.1. Elektrik enerji giderleri 

Elektrik enerji giderleri, zonların soğutma yükü hesabı esas alınarak sistemin dağıtım devresindeki her 

pompa için hesabı yapılıp hesaplama yöntemi geliştirilmiştir. 

2.1.5.1.1. Dağıtım için elektrik enerjisi gideri  

           =            
 
              (yıllık)                                                                      (20)         

           : Soğutma bölgesinin elektrik enerji gideri (kWh /zaman) 

 

                                                                                                    (21) 

          : Hidrolik enerji gereksinimi 

    :   Dağıtım için gider faktörü 

                                 

2.1.5.2. Dağıtım için hidrolik enerji gereksinimi 

Soğutma suyu ve soğutulmuş su dağıtımı için hidrolik enerji gereksinimi, tasarım noktasındaki hidrolik 

güç  esas alınarak sistemin dağıtım devresindeki her pompa için ayrı olarak hesaplanır. 

          
       

    
                 

                                                                                                                 (22) 

          : Hidrolik enerji gereksinimi 

         : Tasarım noktasında soğutma bölümünün hidrolik gücü ( W ) 

     : Ortalama dağıtım yükü 

    : Hidrolik düzeltme için dağıtım faktörü 

      Belirli zaman aralığı içinde pompa çalışma süresi, h. 

 

Tasarım noktasındaki hidrolik güç aşağıdaki eşitlikten hesaplanarak bulunur. 

                  
   

    
                                                                                                                                           

(23) 

 

         : Tasarım noktasında soğutma bölümünün hidrolik gücü ( W ) 
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    : Tasarım noktasındaki soğutma bölgesi boyunca basınç kaybı ( kPa ) 

  Z : Tasarım noktasındaki soğutma bölümünün hacimsel debisi (m
3
 /h) 

 

     
        

                
        

                                                                                                                                                                          (24) 

 

    : Tasarım noktasındaki soğutma bölgesinin soğutma kapasitesi ( kW ) 

        :   Tasarım noktasındaki soğutma bölgesinin akış ve dönüş borusu arasındaki        

sıcaklık farkı ( K ) 

ccl : Soğutkanın özgül ısı kapasitesi ( kJ /kgK ) 

ρcl : Soğutkanın yoğunluğu ( kg/m
3
 ) 

Yeniden soğutma kapasitesi         aşağıdaki eşitliklerden hesaplanır. 

 

                  (su soğutmalı soğutucularda)                                                                (25) 

Kompresör tipli soğutma üniteleri için; 

                    
 

    
  

                                                                                                                                        (26) 

Absorbsiyonlu tip soğutucular için; 

                    
 

 
  

                                                                                                                                        (27) 

 eşitliklerinden yararlanılır. 

        : Soğutma ünitesinin soğutma gücü ( kWh ) 

SEER : Enerji etkinlik katsayısı ( kW/kW ) 

ζ  : Nominal ısı etkinlik katsayısı ( kW/kW ) 

2.1.5.2.1. Tasarım noktasındaki basınç kayıpları 

∆pZ = R · Lmax · (1+z ) + ∑ ∆pi                                                                   (28) 

Burada, 

R : Borulama boyunca basınç kaybı ( kPa /m ) 

Lmax : Dağıtım devresindeki maksimum boru sayısı ( m ) 
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z : Boru sürtünme kayıplarındaki özgün dirençlerin oranı 

∆pZ  : Tasarım noktasında soğutma bölgesi boyunca basınç kaybı ( kPa ) 

∆pi : Dağıtım devreleri bileşenleri boyunca basınç kayıpları ( kPa ) 

2.1.5.2.2. ∆p için yaklaĢık değerler 

 R ve z Tablo 10‟dan alınır. 

Tablo 10.Özgül basınç kaybı ve z için yaklaĢık değerler 

Özgül basınç kaybı R (kPa/m) 0,25 

Özgün dirençlerin paylaĢımı z 0,3 

 

Maksimum boru uzunluğu aşağıdaki eşitlikten hesaplanır. 

          
 

 
           

                                                                                                                (29) 

L : Binanın uzunluğu ( m )  

W : Binanın genişliği   ( m ) 

 hs : Ortalama kat yüksekliği 

 ns : Kat sayısı 

   ∆pi  değerleri Tablo 11‟den alınır. 

Tablo 11.Basınç kayıpları için kabul edilen değerler 

BileĢenler Basınç kaybı (kPa) 

Levha evaporatör 

∆pEXS 

40 

Tüp evaporatör 30 

Kondenser 45 

Soğutma kulesi 
kapalı devre 

∆pCT 
35 

açık devre 35 

Isı değiştiricisi su/su ∆PEX 50 

Hidrolik transfer ∆Ptr 
5 

Tek yönlü vana 
∆PNRV 5 

Merkezi soğutma serpantini 

∆PEXC 

35 

Merkezi ısıtma serpantini 20 

İndüksiyon ünitesi 35 

Soğutulmuş tavan, soğutma konvektörü 35 

Kapama valfi, AÇIK/KAPALI 

∆PCV 

10 

Kısma valfi, sürekli kontrol 
Denklem (30) 

Valf otoritesi, a=0,4 

3 yönlü vana, sapma 10 
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 Sürekli kontrollü kısma valfinin basınç kayıpları; 

                
 

   
       

                                                                                                                                    (30) 

 Bu değerler 10º C sıcaklıktaki, v = 1,5 mm
2
/s viskoziteli suya uygulanır. 

2.1.5.2.3. Ortalama Dağıtım yükü 

     
         

        

 

                                                                                                                                        (31)    

    : Tasarım noktasındaki soğutma bölgesinin soğutma kapasitesi ( kW ) 

          : Bölgenin soğutma enerji ihtiyacıdır ( kWh ). 

      : Tablo.12 

Varsayılan değerler: 

Hesap yapılamadığı takdirde güç kontrollü pompalar için  βd,l = 1, kontrolsüz pompalar için βd,l = 0,6 

alınır. 

Tablo 12. Pompa çalıĢma düzeni 

ÇalıĢma Düzeni ÇalıĢma Süresi 

ÇalıĢma düzeninin 

uygulanabilmesi için gerekli 

asgari Ģartlar 

1 
Tam otomatik, ihtiyaç kontrollü 

çalışma 
td,l = tc*,op,l  veya tc,op,l 

Pompalar, o andaki soğutma ihtiyacına 

göre çalışacak veya duracaktır. 

(Bağımsız kontrol sistemi veya bina 

otomasyonu ile sağlanacaktır) 

2 
Sezon çalışması: Akşamları ve 

haftasonları kapalı 

td,l=dm  (24- tNi -0,15  twe)   

td,l=tRLT-Betrieb 

(zaman peryodu l= 1 Ay) 

Bağım kontrol sistemleri tarafından 

belirli zaman programlarına göre 

açma /kapama yapılması 

3 
Sezon çalışması: Soğutma 

ihtiyacı olmayan aylarda kapalı 

td,l=dm  24 

(zaman peryodu l= 1 Ay) 

Harici kontrol sistemi ile açma 

/kapama yapılması..(Otomatik veya 

manuel). 

4 
Tüm yıl boyunca sürekli 

çalışma (ihtiyaçtan bağımsız) 

td,l= 8 760 h 

(zaman peryodu l= 1 yıl) 
---- 

td,l=dm  24 

(zaman peryodu l= 1 Ay)
 

Burada, 

tc*,l  veya tc,l   Zonlar‟da soğutma i htiyacı bulunan zaman süreleri, h. 

  --Merkezi iklimlendirme sistemi (HVAC) durumunda: ihtiyaç süresi; tc*,op,l   

  --Mahal soğutma sistemi durumunda: ihtiyaç süresi; tc,op,l   

tNi  Bir gündeki, pompa gece durma süresi,saat cinsinden; h/d 

twe  Haftasonu pompa durma süresi, saat cinsinden; geceleri durmadığı varsayılarak; h/w  

dm  Bir aydaki gün sayısı; d/m 
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2.1.5.2.4. Hidrolik düzeltme için doğrulama faktörü ( fadj ) 

Hidrolik düzeltmeli ağlar için fadj = 1 , 

Hidrolik düzeltmeli  olmayan ağlar için fadj = 1,25 alınır. 

2.1.5.3. Pompa iĢletimi için gider faktörü 

Sistemdeki pompaların işletim davranışları pompanın faktörlerine göre değişiklik gösterir. 

ed,l  =  fe · (CP1 + CP2 · βd,l 
-1 )                                                                      (32)  

fe  : Pompanın verimlilik faktörü 

CP1 ve  CP2 : Pompa güç kontrol metodları ile ilgili katsayılar. 

CP1 ve  CP2 Tablo 13‟den alınır. 

Tablo 13. CP1 ve  CP2 değerleri 

Sabitler 
Pompa kontrolü 

Kontrollü Kontrolsüz 

CP1 0,85 0,25 

CP2 0,15 0,75 

 

2.1.5.3.1. Pompanın verimlilik faktörü 

Pompanın tasarım noktasındaki elektriksel gücü biliniyorsa aşağıdaki eşitlikten yararlanılır. 

   
     

       
 

                                                                                                                  (33) 

      : Tasarım noktasındaki pompanın elektriksel gücü 

Pompanın elektriksel gücü,  pompa boyutları, verimliliği, kısmi yük ve kontrol 

karakteristikleri gibi verilerden elde edilir. 

Pompa verileri bilinmiyorsa aşağıdaki eşitlik kullanılabilir. 

          
   

       
 

   

          

                                                                                                                                         (34) 

      : İşletim noktasındaki uyarlama(adaptasyon) için doğrulama faktörü 

b: Bina kategorisine göre elde etme faktörü 

Mevcut binalar için b=1.2 

       Yeni yapılar için b=1.0 
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   için formulün (34) uygulandığı yerler: 

— Dairesel santrifüj pompalar (Pompanın nominal tasarım noktasındaki motor verimlilik sınıfı 1 

olan pompalar.Eğer pompa nominal tasarım noktasında işletilmiyorsa veya pompanın hidrolik 

kısmı ve motor doğru eşleşmiyorsa fe değerleri daha yüksek olur.) 

 

— Maksimum basınç kayıpları, 

Pd,hydr  <0.2 kW için ∆p ≤ 0.6 bar  

0.2 kW< Pd,hydr  <0.5 kW için ∆p ≤ 1.5 bar  

Pd,hydr  >0.5 kW için ∆p ≤ 4.0 bar  

— 20ºC‟taki  ve viskozitesi   =1 mm
2
/s olan su ise uygulanabilir. 

 

— Eğer 4 mm
2
/s ≤     ≤ 40 mm

2
/s ise; 

           
  

  

          
 

   

               (35) 

                                         

 

— eşitliği kullanılır.  

2.1.5.3.2. Adaptasyon için düzeltme faktörü 

Adaptasyon(uyarlama) için doğrulama faktörü işletme noktasındaki pompanın güç gereksinimi ile 

ilgilidir. Pompanın güç gereksinimi ve tasarım işletme şartlarındaki verileri bilinen pompa arasındaki 

farklar ifade edilir.Pompanın işletim noktası her zaman tasarım noktasındaki hacimsel akış ile 

ilintilidir.Uyarlanamayan pompalar için  işletim noktası ile tasarım noktası arasındaki farklar daha çok 

veya daha az olacaktır.Uyarlanabilir pompalar normal olarak tasarım noktası değerlerine daha yakın 

olarak düzenlenebilir. 

Verileri bilinen optimal uyarlanabilir pompalar için;   fadap = 1 
 
Pompa verileri bilinmiyorsa, aşağıdaki kabuller yapılabilir: 
 

Standart pompalar için;      fadap = 1,2 
Hız kontrolü uygulanan pompalar için;    fadap = 1,05 
 

2.1.5.3.3. ĠĢletim boyunca pompa güç kontrolü 

— İç hız kontrolleri (ör; ∆p=sabit veya ∆p =değişken ) 

— Harici hız kontrolleri 

— Paralel pompalar için kısmi olarak pompaların açık veya kapalı duruma getirilmesi 

 

Tablo 12‟deki katsayılardan yararlanılabilir. 

 

2.1.5.3.4. Paralel pompa yüklemelerinde pompaların açılıp kapatılması 

βd,l  < 0.7 değerleri için Tablo 12‟deki değerler kullanılır. 

Değişken hava hacimli dağıtım devrelerinde ve düz (flat) sistem karakteristik eğrilerinde, paralel 

bağlanmış pompaların kullanımı iyi kısmi yük adaptasyonu oluşturabilir. Bu tip dağıtım devrelerinde 

özgün pompaları gereksinime göre açıp kapamak enerji gereksinimini düşürebilir. 
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2.1.6.  Yeniden Soğutma Ġçin Enerji Kullanımı 

Yeniden soğutma için enerji ihtiyacı, yeniden soğutma sisteminin özgül elektrik enerji tüketimi ,R electrq  

ve yeniden soğutma sisteminin ortalama kullanım faktörü ,R avf  kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

                                                                                                     (36) 

Burada, 

, , ,C f R electrQ  :Yeniden soğutma sisteminin elektrik enerji tüketimi, (kWh)  

,R outgQ : Soğutulacak ortamın yeniden soğutma yükü, (kW)  

,R electrq : Yeniden soğutma sisteminin özgül elektrik enerji tüketimi, (kW/kW)  

,R avf : Yeniden soğutma sisteminin ortalama kullanım faktörü.  

      : Yeniden soğutma çalışma süresi; saat. 

 

Soğutulacak ortamın yeniden soğutma yükü aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

Buhar sıkıştırmalı soğutma için, 

 

                     
 

   
                                                                     (37) 

 

Absorbsiyonlu soğutma için, 

 

                         
 

 
                                                                                  (38) 

Burada, 

 

         : Soğutma sisteminin soğutma gücü, (kW)  

EER : Enerji etkinlik katsayısı, (kW/kW)  


 
: Isı etkinlik katsayısı, (kW/kW)  

 

 

Yeniden soğutma sisteminin özgül elektrik enerji tüketimi Tablo 14 ‟ten alınır. 
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Tablo 14. Yeniden soğutma sisteminin özgül elektrik enerji tüketimi ,R electrq  

Yeniden soğutma sisteminin özgül elektrik enerji tüketimi ,R electrq  

Yeniden soğutma sisteminin 

tipi 

Buharlaşmalı  

yeniden soğutucu 

(su sprey pompaları dahil) 
Kuru yeniden soğutucu 

Kapalı devre Açık devre 

,R electrq  

 kW/kW 

İlave susturucusuz 

(Aksiyal fan) 0,033 0,018 0,045 

İlave susturuculu 

(Radyal fan) 0,04 0,021  

 

 

Yeniden soğutma sisteminin ortalama kullanım faktörü ,R avf , buharlaşmalı yeniden soğutma 

sistemleri için ,R VKf  olarak, kuru yeniden soğutma sistemleri için ,R TKf  olarak, bölüm sonundaki A.2-

A.15 tablolardan alınabilir.  

 

2.1.7. HVAC Sistemi ile Soğutmada Nihai Enerji Gereksinimi 

 
HVAC sistemi ile soğutmada nihai enerji gereksinimi soğutmayı gerçekleştiren soğutma sistemlerinin 

fonksiyonudur. Bu raporda soğutma sistemleri, buhar sıkıştırmalı ve absorbsiyonlu sistemlerle 

sınırlandırılmıştır. HVAC sistemi ile soğutma için nihai enerji gereksinimi bu iki sistem için 

hesaplanacaktır. 

2.1.7.1. Buhar SıkıĢtırmalı Soğutma Sistemi 

 

HVAC sisteminde hava soğutmalı buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri kullanıldığında, nihai elektrik 

enerjisi gereksinimi HVAC sisteminde bulunan buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinin elektrik enerjisi 

tüketimlerinin ( ,c fQ ‟lerin) toplamına eşittir. 

 

, , ,c f electr c fQ Q
                                                                                                (39) 

 

Su soğutmalı buhar sıkıştırmalı sistemlerde soğutma suyu ve soğutulmuş su dağıtımı için pompaların 

destek enerjisi de eşitliğe eklenirse;
 

   , , , , , , Pompa destek enerjisiHVACc f electr C f electr Z aux dlQ Q Q 
                                                   (40) 
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HVAC sisteminde kullanılan buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinin her birinin elektrik enerji tüketimi 

genel olarak  ,c fQ  ile gösterilmiştir. HVAC sisteminde su soğutmalı bir buhar sıkıştırmalı soğutma 

sistemi kullanıldığında, ayrıca yeniden soğutma yapılıyorsa, nihai elektrik enerjisi tüketimi yukarıdaki 

denkleme uygun olarak aşağıdaki gibi hesaplanır.  

 

     , , , , , , , , , Pompa destek enerjisiHVAC Yeniden Soğutmac f electr C f electr C f R electr Z aux dlQ Q Q Q             (41)
 

Denklemin sağ tarafındaki birinci terim Denk. No (10), ikinci terim ise Denk. No (36) yardımıyla 

hesaplanır. 

 

2.1.7.2. Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi 

 
HVAC sisteminde absorbsiyonlu soğutma sistemi kullanıldığında, nihai enerjisi gereksinimi “ısı 

enerjisi” şeklindedir ve absorbsiyonlu soğutma sisteminde kullanılan ısı üretim sisteminin enerji 

tüketimine, ,C thermQ  eşittir. ,C thermQ ‟nin değeri Denk. No (17, 18, 19) kullanılarak hesaplanır.  

Bunun yanı sıra, soğutma suyu ve soğutulmuş su dağıtımı için pompaların destek enerjisi de eşitliğe 

eklenir. 

Absorbsiyonlu soğutma sisteminin yanı sıra yeniden soğutma da yapılıyorsa, yeniden soğutmanın 

elektrik enerji tüketimi de nihai enerji gereksinimine ilave edilir. Yani bu durumda nihai enerji 

gereksinimi kısmen ısı, kısmen elektrik enerjisi şeklinde olacaktır. 

 

 

   

, Absorpsiyonlu Soğutma

, , , , , , Pompa destek enerjisiYeniden Soğutma

   ısı enerjisi
Nihai enerji gereksinimi=

 +   elektrik enerjisi

C therm

C f R electr Z aux d l

Q

Q Q






          

(42)                                                                                                                                                                
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2.2. Mahal ġartlandırma (Ġklimlendirme) Ġçin Soğutma Enerjisi 

 

Mahal şartlandırma binanın belli bölgelerini kapsar. Mahal şartlandırma sistemi için enerji ihtiyacı 

aşağıda anlatıldığı gibi hesaplanır. 
 

2.2.1. Mahal ġartlandırma Ġçin Soğutma Enerji Ġhtiyacı 

 

Mahal şartlandırma için gerekli enerji  ,c bQ  aşağıdaki ifade yardımıyla hesaplanır.Bu enerji mahallerin 

soğutulması için gerekli net enerji ihtiyacıdır. 

 

 , 1c b sourceQ Q  
        (Bakınız Net Enerji Hesabı)                                          (43) 

Burada, 

: Mahal şartlandırma için net enerji ihtiyacı, (kWh)  

sourceQ  : Bina bölgesinde verilen sınır şartları altındaki ısı kaynaklarının toplamı,     (Bak 

Net Enerji Hesabı)  

   : Isı kaynaklarının aylık faydalanma faktörü,         

,c bQ  : Net enerji kısmında hesaplanmıştır.                                                                        

 

2.2.2. Mahal ġartlandırma Ġçin Soğutma Enerji Beslemesi 

 
Mahal şartlandırma için soğutma gücü aşağıdaki eşitlikten hesaplanır. 

 

, , , , ,c outg c b c ce c d c sQ Q Q Q Q   
                                                                                  (44) 

   

Burada,        

,c outgQ : Mahal şartlandırma sistemi için soğutma gücü, (kWh)  

,c bQ : Mahal şartlandırma için net enerji ihtiyacı, (kWh)  

,c ceQ : Mahal şartlandırma sistemi için kontrol ve emisyon kaybı, (kWh)  

,c dQ  : Mahal şartlandırma sistemi için dağıtım kaybı, (kWh)  

,c sQ : Mahal şartlandırma sistemi için depolama kaybı, (kWh)   

 

,c bQ
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Mahal şartlandırma sistemi için kontrol ve emisyon kaybı aşağıdaki ifadeden hesaplanır. 

 

 , , , , ,(1 ) (1 )c ce c ce c ce sens c bQ Q     
                                                                     (45) 

Burada, 

,c ce : Mahal şartlandırma sistemi için kontrol ve emisyon etkenlik faktörü,  

, ,c ce sens : Mahal şartlandırma sistemi için kontrol ve emisyon duyulur etkenlik faktörü,  

 
Mahal şartlandırma sistemi için kontrol ve emisyon duyulur etkinliği, hava soğutma cihazı çıkışında 

istenmeyen su buharı yoğuşması (nem alma) söz konusu olduğunda hesaba katılır. 

Mahal şartlandırma sistemi için dağıtım kaybı aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

 , , ,1c d c d c bQ Q                                                                                                        (46) 

 
Burada, 

,c d
 
: Mahal şartlandırma sistemi için dağıtım etkenlik faktörü,  

,c bQ : Mahal şartlandırma için net enerji, (kWh)  

 

Mahal şartlandırma sistemi için depolama kaybı ihmal edilir. 

 

, 0c sQ 
                                                                                               (47) 

,c ce ,
 
ve sayısal değerleri Tablo 15‟ten alınır.  

 

Tablo 15. Mahal Ģartlandırma sistemi için etkenlik faktörleri 

Etkenlik faktörleri, oda iklimlendirmesi için 

 (yıllık ortalama değer) 

Soğutma sistemi , ,c ce sens  ,c ce  ,c d  

Soğutulmuş su 6/12 0,87 0,9 0,9 

Soğutulmuş su 8/14 

(örn:  Fan coil) 
0,9 1 0,9 

Soğutulmuş su 14/18 

(örn:  Fan coil) 
1 0,9 1 

Soğutulmuş su 16/18 

(örn:  Soğuk tavan) 
1 1 1 

Soğutulmuş su 18/20 

(örn:  Gömülü sistem) 
1 1 1 

Direkt genleşme(Dx) 0,87 0,9 0,9 
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2.2.3. Mahal ġartlandırma Ġçin Destek Enerjisi 

 
Mahal şartlandırmasında ikincil hava fanları kullanıldığında (fan coil gibi) destek enerji ihtiyacı ortaya 

çıkabilir. Mahal şartlandırma için ikincil hava fanları elektrik enerji ihtiyacı, cihazın tipine ve cihaz 

tasarımına göre hesaplanır.  

 

Mahal şartlandırma için destek enerji yükü aşağıdaki eşitlikten hesaplanır. 

 

                                                                                                          (48) 

, ,c ce auxQ   : Mahal şartlandırma için destek enerji yükü, (kWh)  

, ,c ce auxf  : Mahal şartlandırma için destek enerji faktörü,  

,c outgQ  : Mahal şartlandırma için soğutucu yükü, (kWh)  

, ,c ce auxf  : Tablo 16‟ten alınır.  

      : Mahal soğutma ihtiyaç süresi 

 

Tablo 16. Ġkincil fanların özgül enerji gereksinimi için varsayılan değerler 

Mahal şartlandırma sisteminde ikincil fanların özgül enerji gereksinimi için varsayılan değerler 

  

Anlık Güç 

kW/kW 

 

kWh/kWh 

Mahal şartlandırıcı: DX iç üniteler, kanallı hava dağıtımı 

 
0,03 0,06 

Mahal şartlandırıcı: DX iç üniteler, tavan kasetli 

 
0,02 0,04 

Mahal şartlandırıcı : DX iç üniteleri , duvar veya duvara monteli 0,02 0,04 

Soğutulmuş su fan coil, parapet ve tavan montajlı  

soğutulmuş su 6  C 
0,02 0,04 

Soğutulmuş su fan coil, parapet ve tavan montajlı  

soğutulmuş su 14  C 
0,035 0,07 

Soğutulmuş su fan coil, tavan montajlı ve kanal yardımıyla hava 

dağıtımlı soğutulmuş su 14  C 
0,04 0,08 

   

 

, ,c ce auxf
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2.2.4. Soğutma Sistemine Göre Enerji Kullanımı 

 
Soğutma sistemi için verilmesi gereken enerji hesaplanırken soğutma sistemi seçimi enerji verimliliği 

bakımından önem arz eder. Binanın tipi, kısmi yük değerleri, sıcaklık seviyesi, kullanım şekli, yeniden 

soğutma tipi, kullanılıyorsa kompresör tipi gibi parametreler dikkate alınarak enerji hesabı yapılır. 

 

Soğutma için genelde soğutma ünitesinin enerji kullanımı ve yeniden soğutma işleminin enerji 

kullanımı toplanarak enerji hesabı yapılır. Soğutma sistemleri buhar sıkıştırmalı ve absorbsiyonlu 

olmak üzere iki ayrı tipte incelenmiştir. 

 

Mahal şartlandırma sistemlerinde genelde buhar sıkıştırmalı, hava soğutmalı tipten oda hava 

şartlandırıcıların kullanımı daha yaygındır. 

 

2.2.4.1. Buhar SıkıĢtırmalı Soğutma Sistemi 

 
Bu sistemlerde kompresör kullanıldığından elektrik enerjisi kullanımı absorbsiyonlu sistemlere göre 

daha fazladır. Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin enerji tüketimi enerji etkinlik katsayısı ( EER ) ve 

ortalama kısmi yük ( avPLV ) değerleri kullanılarak aşağıdaki ifade yardımıyla hesaplanır. 

 

               
         

           

                                                                          (49) 

Burada, 

EER : Enerji etkinlik katsayısı, (kW/kW) (Bakınız Tablo 5,7 ve 17) 

avPLV : Ortalama kısmi yük değeri, (kWh/kWh) (Bakınız Ek A) 

SEER : Sezonluk enerji etkinlik katsayısı, (kWh/kWh) 

, ,C f electrQ
 
: Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin tükettiği elektrik enerjisi. (kWh) 

Bu tanımlamalar ve yukarıdaki ilişki kullanılarak buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin tükettiği elektrik 

enerjisi  aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanır. 

 

, ,

, ,

C outg a

C f electr

av

Q
Q

EER PLV



                                                                                           (50)       

Enerji etkinlik katsayısı, sistemin tasarım koşullarında soğutma gücünün (elde olunan enerji) tüketilen 

elektrik enerjisine (harcanan enerjiye) oranı şeklinde tanımlanmıştır. 

 

     
        

         
                                                                                                            (51)                                  

        
: Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin soğutma gücü, (kW) 

,C electrP : Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin elektrik enerjisi tüketim gücü. (kW) 
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Soğutma sistemlerinin enerji etkinlik katsayısı kısmi yük koşullarında değişir. avPLV  ile karakterize 

edilen kısmi yük değeri, soğutma sisteminin kısmi yük altında çalışmasına, soğutma suyu veya 

soğutulan dış hava sıcaklığına, kısmi yükte çalışmaya uygun tasarlanmamış ısı değiştiricilerin 

performansına bağlıdır. 

 

Soğutma tek bir bölge iklimlendirme sistemi ile  veya tek bir HVAC sistemi ile gerçekleştiriliyorsa, 

avPLV  değeri doğrudan enerji tüketim hesaplamasında kullanılabilir. Soğutma bir bölge iklimlendirme 

sistemi ve bir HVAC sistemi ile paralel olarak birlikte gerçekleştiriliyorsa, avPLV  değeri iki sistemin 

ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanacaktır.  

 

* *, , , , , , , ,

,

, , ,

c outg a n c av c outg a n c av

av n

C outg a n

Q PLV Q PLV
PLV

Q

  


        (52) 

 

,av nPLV   kullanım tipine bağlı ortalama kısmi yük değeridir. 

 

Soğutulan belli bir bölgede, soğutma sisteminin tek bir kullanım tipi söz konusu ise, 
 ,av nPLV   değeri 

doğrudan enerji tüketim hesabında kullanılabilir. Ancak soğutulan belli bir bölgede soğutma sisteminin 

bir kaç kullanım tipi söz konusu ise, avPLV değeri kullanım tiplerinin ağırlıklı ortalaması şeklinde 

hesaplanır. 

                                                                     (53)  

 

2.2.4.1.1. Su Soğutmalı Buhar SıkıĢtırmalı Soğutucularda EER Değerleri 

EER  değeri su soğutmalı buhar sıkıştırmalı soğutucularda tasarım sonucu olarak üreticiden üreticiye 

değişmektedir. Karakteristik değer yöntemi uygulanırken kompresör tipine göre EER  değerleri Tablo 

5‟ten alınır. Kompresör tipi bilinmiyorsa varsayılan EER  değerleri alınabilir. Kullanım tipine bağlı 

ortalama kısmi yük değeri avPLV  bölüm sonundaki A.2-A.15 tablolardan alınır.  

Su soğutmalı buhar sıkıştırmalı soğutucularda PLVav  değerlerini elde etmek için kullanılacak olan 

kompresör ve kontrol tipleri Tablo 4‟te verilmiştir. Kullanılan tipler seçilerek karşılık gelen rakamlar 

tablodan alınır ve PLVav değerleri elde edilir. 

 

2.2.4.1.2. Hava Soğutmalı Buhar SıkıĢtırmalı Soğutucularda EER Değerleri 

Karakteristik değer yöntemi kullanılacaksa EER  değerleri Tablo 7‟den alınır. Kompresör tipi 
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bilinmiyorsa varsayılan EER  değerleri alınabilir. 

Mahal şartlandırıcı tipine göre varsayılan EER değerleri Tablo 17‟dan alınır. 

 

 

Tablo 17. Mahal Ģartlandırıcılar için EER değerleri 

Mahal Ģartlandırıcılar için EER değerleri 

  Sistem EER Kısmi yük kontrol tipi 

<12kW 

Kompakt klimalar, pencere veya duvara monteli 2,6 Darbeli (D) 

Split klimalar 2,7 
Darbeli (D) 

Frekans kontrolü(F) 

Multi-split klimalar 2,9 
Darbeli ( E ) 

Frekans kontrolü(G) 

>12kW VRF sistemler(değişken debili) 
3,5 

En az bir frekans kontrollü 
paralel kompresör(G ) 

 

 

Mahal şartlandırma için hava soğutmalı buhar sıkıştırmalı soğutucularda PLVav  değerlerini elde etmek 

için kullanılacak olan kompresör ve kontrol tipleri Tablo 18‟de verilmektedir. Kullanılan tipler seçilerek 

karşılık gelen rakamlar tablodan alınır ve PLVav değerleri elde edilir. 

Tablo 18. Mahal Ģartlandırma için hava soğutmalı buhar sıkıĢtırmalı kompresörler için kısmi yük 
kontrolü 

Mahal Ģartlandırma için hava soğutmalı buhar sıkıĢtırmalı kompresörler için kısmi yük kontrolü 

D Tek zonlu sistem için Çift nokta kontrolü, darbeli  

E 
Çok zonlu sistem için Çift nokta kontrolü, darbeli (yanma odası kontrolü veya bireysel silindir 
kapanma kontrollü) 

F 
Tek zonlu sistemler için sürekli kontrol, frekans kontrollü/darbeli, elektronik kontrollü genişleme 
valfli 

G 
Çok zonlu sistemler için sürekli kontrol, frekans kontrollü/darbeli, elektronik kontrollü genişleme 
valfli 

 

 

2.2.4.2.  Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi 

Absorbsiyonlu (soğurmalı) soğutma sistemlerinde, buhar sıkıştırmalı sistemlerindeki kompresörün 

yerini soğurucu, ısı değiştiricisi, ısıtıcı, ayırıcı, pompa ve vana elemanlarından oluşan bir sistem alır. 

Absorbsiyonlu sistemlerin tercih edilmesindeki en büyük sebep çevrimi çalıştıran enerjinin ısı 

olmasıdır. Elektrik enerjisi sadece pompa çalıştırılması için çok az miktarda kullanılır. Aşağıda 

absorbsiyonlu soğutma sisteminde kullanılan ısı için ısı üretim sisteminde gereken enerji tüketim 

hesabı verilmektedir. 

 

 

Absorbsiyonlu soğutma sisteminin enerji tüketimi, ısı etkinlik katsayısı ( ) ve ortalama kısmi yük        

( avPLV ) değerleri kullanılarak aşağıdaki ifade yardımıyla hesaplanır. 

 

, ,

, ,

C outg a

av av

C outg therm

Q
PLV

Q
   

                                                                                  (54) 
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Burada, 

  : Isı etkinlik katsayısı, (kW/kW)  

avPLV : Ortalama kısmi yük değeri, (kWh/kWh)  

av : Yıllık ısı etkinlik katsayısı, (kWh/kWh) 

, ,C outg thermQ : Isı üretim sisteminde üretilen ısı. (kWh)  

 

 

Bu tanımlamalar ve yukarıdaki ilişki kullanılarak absorbsiyonlu soğutma sisteminde ısı beslemesi için 

ısı üretim sisteminin enerjisi tüketimi hesaplanır. 

 

, ,

, ,

C outg a

C outg therm

av

Q
Q

PLV



                                                                                               (55) 

 
Isı etkinlik katsayısı, sistemin tasarım koşullarında soğutma gücünün (elde olunan enerji) tüketilen ısı 

enerjisine (harcanan enerjiye) oranı şeklinde tanımlanır.    

  

 

  
  

      

  
       

             (56)                                        

,C outgQ : Absorbsiyonlu soğutma sisteminin soğutma gücü, (kW)  

,C thermQ : Isı üretim sisteminin enerji tüketim gücü. (kW)  

Absorbsiyonlu soğutucularda PLVav  değerlerini elde etmek için kullanılacak olan kompresör ve kontrol 

tipi Tablo 8‟den alınır. 

Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin enerji etkinlik katsayısı kısmi yük koşullarında değişir. avPLV  ile  

karakterize edilen kısmi yük değeri, soğutma sisteminin kısmi yük altında çalışmasına, soğutma suyu 

sıcaklığına, kısmi yükte çalışmaya uygun tasarlanmamış ısı değiştiricilerin performansına bağlıdır. 

Isı etkinlik katsayısı sistemden sisteme ve üretici firmaya bağlı olarak değişik değerler alabilir. Bu 

rapordaki hesaplamalarda, tek kademeli H2O/LiBr absorbsiyonlu soğutma sistemleri için Tablo 9‟da 

verilen ısı etkinlik katsayıları kullanılacaktır. 

 

2.2.5. Soğutma suyu ve soğutulmuĢ su dağıtımı için destek enerjisi 

2.2.5.1. Elektrik enerji giderleri 

Elektrik enerji giderleri, zonların soğutma yükü hesabı esas alınarak sistemin dağıtım devresindeki her 

pompa için hesabı yapılmalıdır. 
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2.2.5.1.1. Dağıtım için elektrik enerjisi gideri  

           =            
 
              (yıllık)                                                                      (57)         

           : Soğutma bölgesinin elektrik enerji gideri (kWh /zaman) 

 

                                                                                                    (58) 

          : Hidrolik enerji gereksinimi 

    :   Dağıtım için gider faktörü 

                                 

2.2.5.2. Dağıtım için hidrolik enerji gereksinimi 

Soğutma suyu ve soğutulmuş su dağıtımı için hidrolik enerji gereksinimi, tasarım noktasındaki hidrolik 

güç esas alınarak sistemin dağıtım devresindeki her pompa için ayrı olarak hesaplanır. 

          
       

    
                                                             (59)                                                                                             

          : Hidrolik enerji gereksinimi 

         : Tasarım noktasında soğutma bölümünün hidrolik gücü ( W ) 

     : Ortalama dağıtım yükü 

    : Hidrolik düzenleme için dağıtım faktörü 

      Belirli zaman aralığı içinde pompa çalışma süresi, h. 

 

Tasarım noktasındaki hidrolik güç aşağıdaki eşitlikten hesaplanarak bulunur. 

                  
   

                                                                                                                     (60) 

 

         : Tasarım noktasında soğutma bölümünün hidrolik gücü ( W ) 

    : Tasarım noktasındaki soğutma bölgesi boyunca basınç kaybı ( kPa ) 

  Z : Tasarım noktasındaki soğutma bölümünün hacimsel debisi (m
3
 /h) 

 

     
        

                
                                                                                                 (61) 
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    : Tasarım noktasındaki soğutma bölgesinin soğutma kapasitesi ( kW ) 

        :   Tasarım noktasındaki soğutma bölgesinin akış ve dönüş borusu arasındaki 

sıcaklık farkı ( K ) 

ccl : Soğutkanın özgül ısıl kapasitesi ( kJ /kgK ) 

ρcl : Soğutkanın yoğunluğu ( kg/m
3
 ) 

 

Yeniden soğutma kapasitesi         aşağıdaki eşitliklerden hesaplanır. 

 

                    (su soğutmalı soğutucularda)                                                                (62) 

Kompresör tipli soğutma üniteleri için; 

                    
 

    
             (63) 

                                                                                                                                         

Absorbsiyonlu tip soğutucular için; 

                    
 

 
              (64) 

 

                                                                                                                                         

 eşitliklerinden yararlanılır. 

        : Soğutma ünitesinin soğutma kapasitesi( kWh ) 

SEER : Enerji etkinlik katsayısı ( kW/kW ) 

ζ  : Nominal ısı etkinlik katsayısı ( kW/kW ) 

 

2.2.5.2.1. Tasarım noktasındaki basınç kayıpları 

∆pZ = R · Lmax · (1+z ) + ∑ ∆pi                                                                  (65) 

 

R : Borulama boyunca basınç kaybı ( kPa /m ) 

Lmax : Dağıtım devresindeki maksimum boru sayısı ( m ) 

z : Boru sürtünme kayıplarındaki özgün dirençlerin oranı 

∆pZ  : Tasarım noktasında soğutma bölgesi boyunca basınç kaybı ( kPa ) 

∆pi : Dağıtım devreleri bileşenleri boyunca basınç kayıpları ( kPa ) 



BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ 

 

96 
 

2.2.5.2.2. ∆p için yaklaĢık değerler 

 R ve z Tablo 10‟dan alınır. 

Maksimum boru uzunluğu aşağıdaki eşitlikten hesaplanır. 

          
 

 
           

                                                                                                                 (66) 

 L : Binanın uzunluğu ( m )  

W : Binanın genişliği   ( m ) 

                     hs : Ortalama kat yüksekliği 

 ns : Kat sayısı 

   ∆pi  değerleri Tablo 11‟den alınır. 

        Sürekli kontrollü kısma valfinin basınç kayıpları; 

                
 

   
       

                                                                                                                                    (67) 

 Bu değerler 10ºC sıcaklıktaki,   = 1,5 mm
2
/s viskoziteli suya uygulanır. 

 

2.2.5.2.3. Ortalama Dağıtım yükü 

 

     
         

        
                                                                                                  (68)      

   : Tasarım noktasındaki soğutma bölgesinin soğutma kapasitesi ( kW ) 

          : Bölgenin soğutma enerji ihtiyacıdır ( kWh ). 

     : Tablo.12 

 Varsayılan değerler: 

Hesap yapılamadığı takdirde güç kontrollü pompalar için  βd,l = 1, kontrolsüz pompalar için βd,l = 0,6 

alınır. 

 

2.2.5.2.4. Hidrolik düzenleme için doğrulama faktörü ( fadj ) 

Hidrolik düzenlemeli ağlar için fadj = 1 , 

Hidrolik düzenlemeli  olmayan ağlar için fadj = 1,25 alınır. 
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2.2.5.3. Pompa iĢletimi için gider faktörü 

Sistemdeki pompaların işletim davranışları pompanın faktörlerine göre değişiklik gösterir. 

 ed,l  =  fe · (CP1 + CP2 · βd,l 
-1 )                                                                    (69)  

fe  : Pompanın verimlilik faktörü 

CP1 ve  CP2 : Pompa güç kontrol metodları ile ilgili katsayılar. 

CP1 ve  CP2 Tablo 13‟den alınır. 

2.2.5.3.1. Pompanın verimlilik faktörü 

Pompanın tasarım noktasındaki elektriksel gücü biliniyorsa aşağıdaki eşitlikten yararlanılır. 

   
     

       
 

                                                                                                                 (70) 

      : Tasarım noktasındaki pompanın elektriksel gücü 

Pompanın elektriksel gücü,  pompa boyutları, verimliliği, kısmi yük ve kontrol 

karakteristikleri gibi verilerden elde edilir. 

Pompa verileri bilinmiyorsa aşağıdaki eşitlik kullanılabilir. 

          
   

       
 

   

          

                                                                                                                                         (71) 

      : İşletim noktasındaki uyarlama(adaptasyon) için doğrulama faktörü 

b: Bina kategorisine göre elde etme faktörü 

Mevcut binalar için b=1.2 

       Yeni yapılar için b=1.0 

   için formulün (72) uygulandığı yerler: 

— Dairesel santrifüj pompalar (Pompanın nominal tasarım noktasındaki motor verimlilik sınıfı 1 

olan pompalar. Eğer pompa nominal tasarım noktasında işletilmiyorsa veya pompanın hidrolik 

kısmı ve motor doğru eşleşmiyorsa fe değerleri daha yüksek olur.) 

 

— Maksimum basınç kayıpları, 

Pd,hydr  <0.2 kW için ∆p ≤ 0.6 bar  

0.2 kW< Pd,hydr  <0.5 kW için ∆p ≤ 1.5 bar  

Pd,hydr  >0.5 kW için ∆p ≤ 4.0 bar  

— 20ºC‟taki  ve viskozitesi   =1 mm
2
/s olan su ise uygulanabilir. 
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— Eğer 4 mm
2
/s ≤     ≤ 40 mm

2
/s ise; 

  

           
  

  

          
 

   

  

                                         

                                                  (72) 

            eşitliği kullanılır.  

2.2.5.3.2. Adaptasyon için düzeltme faktörü 

Adaptasyon(uyarlama) için doğrulama faktörü işletme noktasındaki pompanın güç gereksinimi ile 

ilgilidir. Pompanın güç gereksinimi ve tasarım işletme şartlarındaki verileri bilinen pompa arasındaki 

farklar ifade edilir.Pompanın işletim noktası her zaman tasarım noktasındaki hacimsel akış ile 

ilintilidir.Uyarlanamayan pompalar için  işletim noktası ile tasarım noktası arasındaki arasındaki farklar 

daha çok veya daha az olacaktır.Uyarlanabilir pompalar normal olarak tasarım noktası değerlerine 

daha yakın olarak düzenlenebilir. 

Verileri bilinen optimal uyarlanabilir pompalar için;   fadap = 1 
 
Pompa verileri bilinmiyorsa, aşağıdaki kabuller yapılabilir: 

Standart pompalar için;      fadap = 1,2 
Hız kontrolü uygulanan pompalar için;    fadap = 1,05 

 

2.2.5.3.3. ĠĢletim boyunca pompa güç kontrolü 

— İç hız kontrolleri (ör; ∆p=sabit veya ∆p =değişken ) 

— Dış hız kontrolleri 

— Paralel pompalar için kısmi olarak pompaların açık veya kapalı duruma getirilmesi 

 

Tablo 12‟deki katsayılardan yararlanılabilir. 

 

2.2.5.3.4. Paralel pompa yüklemelerinde pompaların açılıp kapatılması 

βd,l  < 0.7 değerleri için Tablo 12‟deki değerler kullanılır. 

Değişken hava hacimli dağıtım devrelerinde ve düz (flat) sistem karakteristik eğrilerinde, paralel 

bağlanmış pompaların kullanımı iyi kısmi yük adaptasyonu  oluşturabilir.Bu tip dağıtım devrelerinde 

özgün pompaları gereksinime göre açıp kapamak enerji gereksinimini düşürebilir. 

 

2.2.6. Yeniden Soğutma Ġçin Enerji Kullanımı 

Yeniden soğutma için enerji ihtiyacı, yeniden soğutma sisteminin özgül elektrik enerji tüketimi ,R electrq  

ve yeniden soğutma sisteminin ortalama kullanım faktörü ,R avf  kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

                                                                (73) 

 

 



BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ 

 

99 
 

Burada,  

, , ,C f R electrQ
 
: Yeniden soğutma sisteminin elektrik enerji tüketimi, (kWh) 

        : Soğutulacak ortamın yeniden soğutma yükü, (kW) 

,R electrq : Yeniden soğutma sisteminin özgül elektrik enerji tüketimi, (kW/kW) 

,R avf : Yeniden soğutma sisteminin ortalama kullanım faktörü.  

      : Yeniden soğutma çalışma süresi; saat. 

 

Soğutulacak ortamın yeniden soğutma yükü aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

Kompresör tipinde soğutma ünitesi için, 

 

                      
 

   
          (74) 

 

Absorbsiyon çiller tipinde soğutma ünitesi için, 

 

                      
 

 
             (75) 

 

Burada, 

        : Soğutma sisteminin soğutma gücü, (kW)  

EER : Enerji etkinlik katsayısı, (kW/kW)  

  : Isı etkinlik katsayısı. (kW/kW)  

Yeniden soğutma sisteminin özgül elektrik enerji tüketimi Tablo 14‟ten alınır. 

 

Yeniden soğutma sisteminin ortalama kullanım faktörü ,R avf , buharlaşmalı yeniden soğutma 

sistemleri için ,R VKf  olarak, kuru yeniden soğutma sistemleri için ,R TKf  olarak, bölüm sonundaki A2-

A15 tablolardan alınabilir.  

2.2.7. Mahal ġartlandırma Ġle Soğutmada Nihai Enerji Gereksinimi 

 
Mahal şartlandırma ile soğutmada nihai enerji gereksinimi soğutmayı gerçekleştiren soğutma 

sistemlerinin fonksiyonudur. Bu raporda soğutma sistemleri, buhar sıkıştırmalı ve absorbsiyonlu 

sistemlerle sınırlandırılmıştır. Mahal şartlandırma ile soğutma için nihai enerji gereksinimi bu iki sistem 

için hesaplanacaktır. 

 

Ayrıca mahal soğutmada destek enerji ihtiyacı doğabilir. Bu durumda kullanılan fanların elektrik 
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enerjisi yükü ( , ,c ce auxQ ) de  toplam elektrik enerjisi tüketimine eklenir. 

2.2.7.1. Buhar SıkıĢtırmalı Soğutma Sistemi 

 
Mahal şartlandırma sisteminde buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri kullanıldığında, nihai elektrik 

enerjisi gereksinimi mahal şartlandırma sisteminde bulunan buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinin 

elektrik enerjisi tüketimlerinin ( ,c fQ ‟lerin) toplamına eşittir. 

 

, , ,c f electr c fQ Q
                                                                                         (76) 

 

Mahal şartlandırma sisteminde kullanılan buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinin her birinin elektrik 

enerji tüketimi genel olarak  ,c fQ  ile gösterilmiştir. Mahal şartlandırma sisteminde bir buhar 

sıkıştırmalı soğutma sistemi kullanıldığında, nihai elektrik enerjisi tüketimi yukarıdaki denkleme uygun 

olarak aşağıdaki gibi hesaplanır. 

  

 , , , , Bölgesel Şartlandırmac f electr C f electrQ Q                                                                               (77)
 

 

Denklemin sağ tarafındaki birinci terim Denk. No (50) yardımıyla hesaplanır. 

Yeniden soğutma sistemi varsa aşağıdaki denklem kullanılır. 

   , , , , , , ,Bölgesel Şartlandırma Yeniden Soğutmac f electr C f electr C f R electrQ Q Q 
                                 

(78)
 

 

 Ayrıca ikincil hava fanları da kullanılmışsa destek enerji yükü nihai elektrik enerjisi tüketimine 

eklenerek aşağıdaki gibi hesaplanır. Bunlar da eşitliğe eklenerek hesaplanır. 

 

     , , , , , , , , , Destek EnerjisiBölgesel Şartlandırma Yeniden Soğutmac f electr C f electr C f R electr c ce auxQ Q Q Q     (79)
 

 

Denklemin sağ tarafındaki birinci terim Denk. No (50), ikinci terim Denk. No (73), son terim ise Denk 

No (48 ve 58) yardımıyla hesaplanır. 
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2.2.7.2. Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi 

 
Mahal şartlandırma sisteminde absorbsiyonlu soğutma sistemi kullanıldığında, nihai enerjisi 

gereksinimi “ısı enerjisi” şeklindedir ve absorbsiyonlu soğutma sisteminde kullanılan ısı üretim 

sisteminin enerji tüketimine, ,C thermQ , eşittir. ,C thermQ ‟nin değeri Denk. No (54, 55, 56) kullanılarak 

hesaplanır. Absorbsiyonlu soğutma sisteminin yanı sıra yeniden soğutma da yapılıyorsa, yeniden 

soğutmanın elektrik enerji tüketimi de nihai eneri gereksinimine ilave edilir. Yani bu durumda nihai 

enerji gereksinimi kısmen ısı, kısmen elektrik enerjisi şeklinde olacaktır. 

 

 

   

, Absorpsiyonlu Soğutma

, , , , , Pompa destek enerjisiYeniden Soğutma

   ısı enerjisi
Nihai enerji gereksinimi=

+    elektrik enerjisi

C therm

C f R electr Z aux dl

Q

Q Q






                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                            (80) 

Ayrıca ikincil hava fanlarının destek enerjisi de kullanılmışsa destek enerjisi yükü elektrik enerjisi 

tüketimine eklenerek aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

 

   

, Absorpsiyonlu Soğutma

, , , c,ce,aux Z,aux,dl Destek EnerjisiYeniden Soğutma

   ısı enerjisi
Nihai enerji gereksinimi=

 +    elektrik enerjisi

C therm

C f R electr

Q

Q Q Q






                                                 

(81)  

 

Destek enerji gereksinimi Denklem No (48 ve 58)‟den hesaplanır. 
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Tablo A. 9. Binaların Kullanım Tipleri 

Kullanım 
Tipi 

Kullanıcı profili, Konut dıĢı binalar 

Enerji 
kullanımı ile  

ilgili 
değerlendir

me türü 

Tablo 

Sütun1 Sütun2 Sütun3 
Sütun
4 

1 Kişisel Ofis (tek kişilik) 1 A.2 

2 Grup Çalışma Ofisi (Maks. 6 kişilik) 1 A.2 

3 Açık Ofis  (7 ve üstü kişilik) 1 A.2 

4 Toplantı, Seminer ve Konferans Odası 1 A.2 

5 Lobi / Giriş holü 1 A.2 

6 Mağaza 6 A.3 

7 Mağaza/Depo 6 A.3 

8 Derslik  8 A.4 

9 Konser ve sergi salonları 9 A.5 

10 Hasta odası 10 A.6 

11 Otel Yatak Odası 11 A.7 

12 Kantin 12 A.8 

13 Restoran / Yemek holü 13 A.9 

14 Mutfak 13 A.9 

15 Mutfak (Hazırlık Odası veya Depo) 13 A.9 

16 Tuvalet 1 A.2 

17 
Diğer Yaşanan Odalar (Personel ve dinlenme odası-bekleme 
odası) 1 

A.2 

18 
Yardımcı Mekanlar (Yaşanmayan Odalar)(vestiyer odası-arşiv-
koridor) 1 

A.2 

19 Sirkülasyon Alanları / Koridorlar   ‒ 

20 Teknik Ekipman Odası, Arşiv ve Depo 1 A.2 

21 Sunucu Odası, Bilgisayar Merkezi 21 A.10 

22 Atölye, İmalathane 22 A.11 

23 İzleyici ve Dinleyici Alanları 23 A.12 

24 Fuaye  23 A.12 

25 Sahne (Tiyatro..vs) 25 A.13 

26 Fuar/ Kongre Mekanı 9 A.5 

27 Müze ve sergi salonları 27 A.14 

28 Kütüphane (Okuma Odası) 6 A.3 

29 Kütüphane (Açık Raf Alanı) 6 A.3 

30 Kütüphane (Dergi ve Depo) 6 A.3 

31 Spor Salonu (Tribün Olmayan) 31 A.15 

32 Garaj (ofisler ve özel kullanım) ‒ ‒ 

33 Otopark ‒ ‒ 
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Tablo A. 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-] PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-]

Hacim soğutma 0,92 0,12 0,92 0,09 Hacim soğutma 1,32

HVAC Soğutma 0,93 0,10 0,93 0,08 HVAC Soğutma 1,37

Hacim soğutma 1,31 0,12 1,26 0,08 1,54 0,37 1,74 0,63 Hacim soğutma 1,43

HVAC Soğutma 1,33 0,09 1,27 0,08 1,57 0,29 1,75 0,7 HVAC Soğutma 1,5

Hacim soğutma 0,82 0,13 0,79 0,09 0,96 0,4 1,09 0,65 Hacim soğutma 1,14

HVAC Soğutma 0,73 0,10 0,7 0,08 0,86 0,31 0,95 0,72 HVAC Soğutma 1,09

Hacim soğutma 0,56 0,13 0,56 0,09 Hacim soğutma 1,24

HVAC Soğutma 0,45 0,10 0,45 0,08 HVAC Soğutma

Hacim soğutma 1,01 0,12 0,97 0,09 1,19 0,38 1,79 0,64 Hacim soğutma 0,85

HVAC Soğutma 0,87 0,09 0,83 0,08 1,02 0,3 1,53 0,72 HVAC Soğutma

Hacim soğutma 1,21 0,38 1,37 0,64 Hacim soğutma 1,37

HVAC Soğutma 1,07 0,3 1,19 0,71 HVAC Soğutma

Hacim soğutma 1,07 0,12 1,09 0,08 1,35 0,37 1,46 0,64 Hacim soğutma 1,33

HVAC Soğutma 0,99 0,09 0,95 0,08 1,28 0,3 1,29 0,73 HVAC Soğutma 1,21

soğutma ünitesine değişken su soğutma suyu girişi

buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

2

1

soğutma ünitesine sabit su soğutma suyu girişi

buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

Su soğutmalı

 Soğutucu

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC 

Soğutma

7

5

6

4

3

PLVAV [-]

F

D

E

G

B

C

Hava 

soğutmalı

 Soğutucu

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC sogutma

A
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Tablo A. 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-] PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-]

Hacim soğutma 0,92 0,13 0,92 0,09 Hacim soğutma 1,32

HVAC Soğutma 0,93 0,10 0,93 0,08 HVAC Soğutma 1,36

Hacim soğutma 1,30 0,12 1,25 0,09 1,53 0,41 1,71 0,73 Hacim soğutma 1,44

HVAC Soğutma 1,33 0,09 1,27 0,08 1,56 0,29 1,74 0,71 HVAC Soğutma 1,49

Hacim soğutma 0,80 0,13 0,77 0,09 0,94 0,44 1,05 0,76 Hacim soğutma 1,14

HVAC Soğutma 0,73 0,10 0,69 0,08 0,86 0,31 0,95 0,73 HVAC Soğutma 1,08

Hacim soğutma 0,55 0,14 0,55 0,09 Hacim soğutma 1,24

HVAC Soğutma 0,45 0,10 0,45 0,09 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 0,99 0,12 0,95 0,09 1,16 0,42 1,73 0,75 Hacim soğutma 0,84

HVAC Soğutma 0,87 0,10 0,83 0,08 1,02 0,3 1,51 0,72 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 0,42 1,33 0,75 Hacim soğutma 1,38

HVAC Soğutma 0,3 1,19 0,72 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,06 0,12 1,07 0,09 1,33 0,41 1,43 0,75 Hacim soğutma 1,34

HVAC Soğutma 0,99 0,09 0,94 0,08 1,27 0,3 1,28 0,73 HVAC Soğutma 1,19

1 A

Su 

soğutmalı

 Soğutucu

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

soğutma ünitesine sabit su soğutma suyu girişi soğutma ünitesine değişken su soğutma suyu girişi Hava 

soğutmalı

 Soğutucu

PLVAV [-]
buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

sogutma

4 D

3 C

2 B

7 G

6 F

5 E
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Tablo A. 12 

 
 

 

PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-] PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-]

Hacim soğutma 0,92 0,11 0,92 0,09 Hacim soğutma 1,33

HVAC Soğutma 0,93 0,09 0,93 0,08 HVAC Soğutma 1,36

Hacim soğutma 1,31 0,11 1,26 0,09 1,54 0,34 1,72 0,74 Hacim soğutma 1,45

HVAC Soğutma 1,34 0,09 1,27 0,08 1,57 0,26 1,74 0,78 HVAC Soğutma 1,49

Hacim soğutma 0,79 0,12 0,75 0,09 0,92 0,37 1,03 0,76 Hacim soğutma 1,12

HVAC Soğutma 0,73 0,10 0,69 0,08 0,85 0,28 0,95 0,79 HVAC Soğutma 1,08

Hacim soğutma 0,52 0,12 0,52 0,09 Hacim soğutma 1,24

HVAC Soğutma 0,45 0,10 0,45 0,08 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 0,96 0,11 0,92 0,09 1,12 0,35 1,66 0,75 Hacim soğutma 0,83

HVAC Soğutma 0,86 0,09 0,82 0,08 1,01 0,28 1,5 0,79 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,16 0,35 1,29 0,75 Hacim soğutma 1,38

HVAC Soğutma 1,06 0,27 1,18 0,78 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,04 0,11 1,05 0,09 1,32 0,35 1,41 0,75 Hacim soğutma 1,28

HVAC Soğutma 0,98 0,09 0,94 0,08 1,27 0,28 1,27 0,79 HVAC Soğutma 1,18

1 A

Su soğutmalı

 Soğutucu

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

soğutma ünitesine sabit su soğutma suyu girişi soğutma ünitesine değişken su soğutma suyu girişi
Hava 

soğutmalı

 Soğutucu

PLVAV [-]
buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

sogutma

4 D

3 C

2 B

7 G

6 F

5 E
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Tablo A. 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-] PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-]

Hacim soğutma 0,92 0,11 0,92 0,08 Hacim soğutma 1,33

HVAC Soğutma 0,93 0,09 0,93 0,07 HVAC Soğutma 1,38

Hacim soğutma 1,31 0,11 1,25 0,08 1,54 0,35 1,73 0,7 Hacim soğutma 1,45

HVAC Soğutma 1,34 0,09 1,28 0,07 1,58 0,24 1,77 0,71 HVAC Soğutma 1,52

Hacim soğutma 0,8 0,12 0,77 0,08 0,95 0,38 1,06 0,72 Hacim soğutma 1,14

HVAC Soğutma 0,72 0,09 0,69 0,07 0,85 0,27 0,95 0,73 HVAC Soğutma 1,09

Hacim soğutma 0,54 0,12 0,54 0,08 Hacim soğutma 1,25

HVAC Soğutma 0,44 0,09 0,44 0,07 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 0,99 0,11 0,95 0,08 1,17 0,36 1,75 0,71 Hacim soğutma 0,84

HVAC Soğutma 0,86 0,09 0,82 0,07 1,02 0,26 1,53 0,72 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,19 0,36 1,34 0,71 Hacim soğutma 1,39

HVAC Soğutma 1,07 0,26 1,19 0,72 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,06 0,11 1,07 0,08 1,34 0,36 1,44 0,71 Hacim soğutma 1,33

HVAC Soğutma 0,99 0,09 0,95 0,07 1,28 0,26 1,29 0,73 HVAC Soğutma 1,21

1 A

Su soğutmalı

 Soğutucu

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC 

Soğutma 

soğutma ünitesine sabit su soğutma suyu girişi soğutma ünitesine değişken su soğutma suyu girişi
Hava 

soğutmalı

 Soğutucu

PLVAV [-]
buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

4 D

3 C

2 B

7 G

6 F

5 E
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Tablo A. 14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-] PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-]

Hacim soğutma 0,92 0,12 0,92 0,1 Hacim soğutma 1,32

HVAC Soğutma 0,93 0,10 0,93 0,09 HVAC Soğutma 1,35

Hacim soğutma 1,31 0,11 1,26 0,1 1,53 0,44 1,65 0,88 Hacim soğutma 1,44

HVAC Soğutma 1,33 0,10 1,27 0,09 1,56 0,37 1,67 0,89 HVAC Soğutma 1,48

Hacim soğutma 0,79 0,12 0,75 0,11 0,92 0,47 0,99 0,89 Hacim soğutma 1,11

HVAC Soğutma 0,75 0,10 0,71 0,1 0,87 0,4 0,94 0,9 HVAC Soğutma 1,08

Hacim soğutma 0,52 0,13 0,57 0,11 Hacim soğutma 1,24

HVAC Soğutma 0,47 0,11 0,47 0,1 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 0,95 0,12 0,91 0,1 1,11 0,46 1,55 0,89 Hacim soğutma 0,83

HVAC Soğutma 0,89 0,10 0,85 0,09 1,04 0,39 1,46 0,89 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,14 0,45 1,23 0,89 Hacim soğutma 1,37

HVAC Soğutma 1,08 0,38 1,16 0,89 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,04 0,11 1,04 0,1 1,31 0,46 1,34 0,89 Hacim soğutma 1,26

HVAC Soğutma 1 0,10 0,95 0,09 1,28 0,39 1,24 0,9 HVAC Soğutma 1,2

1 A

Su soğutmalı

 Soğutucu

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

soğutma ünitesine sabit su soğutma suyu girişi soğutma ünitesine değişken su soğutma suyu girişi Hava 

soğutmalı

 Soğutucu

PLVAV [-]
buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

4 D

3 C

2 B

7 G

6 F

5 E
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Tablo A. 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-] PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-]

Hacim soğutma 0,93 0,09 0,93 0,08 Hacim soğutma 1,36

HVAC Soğutma 0,93 0,09 0,93 0,08 HVAC Soğutma 1,37

Hacim soğutma 1,34 0,09 1,27 0,08 1,57 0,36 1,73 0,7 Hacim soğutma 1,49

HVAC Soğutma 1,34 0,09 1,28 0,08 1,57 0,32 1,73 0,71 HVAC Soğutma 1,5

Hacim soğutma 0,76 0,1 0,72 0,08 0,89 0,38 0,98 0,72 Hacim soğutma 1,11

HVAC Soğutma 0,72 0,09 0,69 0,08 0,85 0,34 0,93 0,72 HVAC Soğutma 1,08

Hacim soğutma 0,48 0,1 0,48 0,08 Hacim soğutma 1,26

HVAC Soğutma 0,45 0,09 0,45 0,08 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 0,92 0,09 0,88 0,08 1,08 0,37 1,58 0,71 Hacim soğutma 0,81

HVAC Soğutma 0,86 0,09 0,81 0,08 1 0,33 1,47 0,72 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,12 0,37 1,24 0,71 Hacim soğutma 1,42

HVAC Soğutma 1,05 0,33 1,16 0,72 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,03 0,09 1,03 0,08 1,31 0,37 1,38 0,72 Hacim soğutma 1,25

HVAC Soğutma 0,98 0,09 0,93 0,08 1,26 0,34 1,25 0,73 HVAC Soğutma 1,18

1 A

Su soğutmalı

 Soğutucu

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

soğutma ünitesine sabit su soğutma suyu girişi soğutma ünitesine değişken su soğutma suyu girişi Hava 

soğutmalı

 Soğutucu

PLVAV [-]
buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

4 D

3 C

2 B

7 G

6 F

5 E
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Tablo A. 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-] PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-]

Hacim soğutma 0,93 0,12 0,93 0,09 Hacim soğutma 1,33

HVAC Soğutma 0,97 0,10 0,97 0,08 HVAC Soğutma 1,4

Hacim soğutma 1,32 0,12 1,26 0,09 1,55 0,38 1,73 0,73 Hacim soğutma 1,46

HVAC Soğutma 1,38 0,10 1,32 0,08 1,62 0,28 1,81 0,7 HVAC Soğutma 1,54

Hacim soğutma 0,8 0,13 0,77 0,09 0,94 0,42 1,05 0,76 Hacim soğutma 1,14

HVAC Soğutma 0,77 0,10 0,74 0,08 0,91 0,31 1,01 0,72 HVAC Soğutma 1,14

Hacim soğutma 0,54 0,13 0,54 0,09 Hacim soğutma 1,25

HVAC Soğutma 0,48 0,11 0,48 0,08 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 0,99 0,12 0,95 0,09 1,16 0,41 1,73 0,75 Hacim soğutma 0,84

HVAC Soğutma 0,92 0,10 0,88 0,08 1,09 0,3 1,62 0,72 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,19 0,41 1,33 0,75 Hacim soğutma 1,39

HVAC Soğutma 1,13 0,3 1,26 0,71 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,07 0,12 1,08 0,09 1,34 0,4 1,44 0,75 Hacim soğutma 1,33

HVAC Soğutma 1,05 0,10 1 0,08 1,35 0,3 1,35 0,73 HVAC Soğutma 1,25

1 A

Su soğutmalı

 Soğutucu

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

soğutma ünitesine sabit su soğutma suyu girişi soğutma ünitesine değişken su soğutma suyu girişi Hava 

soğutmalı

 Soğutucu

PLVAV [-]
buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

4 D

3 C

2 B

7 G

6 F

5 E
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Tablo A. 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-] PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-]

Hacim soğutma 0,92 0,11 0,92 0,09 Hacim soğutma 1,34

HVAC Soğutma 0,93 0,09 0,93 0,08 HVAC Soğutma 1,36

Hacim soğutma 1,31 0,11 1,26 0,09 1,54 0,37 1,73 0,7 Hacim soğutma 1,46

HVAC Soğutma 1,33 0,09 1,27 0,08 1,57 0,26 1,76 0,65 HVAC Soğutma 1,49

Hacim soğutma 0,78 0,12 0,75 0,09 0,92 0,4 1,03 0,73 Hacim soğutma 1,13

HVAC Soğutma 0,72 0,09 0,69 0,08 0,85 0,28 0,95 0,67 HVAC Soğutma 1,07

Hacim soğutma 0,52 0,12 0,52 0,09 Hacim soğutma 1,25

HVAC Soğutma 0,44 0,10 0,44 0,08 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 0,96 0,11 0,92 0,09 1,13 0,38 1,69 0,72 Hacim soğutma 0,83

HVAC Soğutma 0,85 0,09 0,81 0,08 1 0,27 1,5 0,67 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,16 0,38 1,3 0,72 Hacim soğutma 1,4

HVAC Soğutma 1,05 0,27 1,17 0,66 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,05 0,11 1,06 0,09 1,33 0,38 1,42 0,73 Hacim soğutma 1,31

HVAC Soğutma 0,97 0,09 0,93 0,08 1,26 0,27 1,27 0,68 HVAC Soğutma 1,16

1 A

Su soğutmalı

 Soğutucu

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

soğutma ünitesine sabit su soğutma suyu girişi soğutma ünitesine değişken su soğutma suyu girişi Hava 

soğutmalı

 Soğutucu

PLVAV [-]buharlaşmalı kuru buharlaşmalı kuru

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

4 D

3 C

2 B

7 G

6 F

5 E
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Tablo A. 18 

 
 

 

 

 

 

 

PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-] PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-]

Hacim soğutma 0,92 0,16 0,92 0,08 Hacim soğutma 1,22

HVAC Soğutma 0,92 0,09 0,92 0,08 HVAC Soğutma 1,37

Hacim soğutma 1,2 0,15 1,17 0,08 1,43 0,4 1,69 0,43 Hacim soğutma 1,29

HVAC Soğutma 1,34 0,09 1,28 0,08 1,58 0,27 1,78 0,54 HVAC Soğutma 1,51

Hacim soğutma 0,92 0,16 0,9 0,09 1,09 0,42 1,29 0,44 Hacim soğutma 1,11

HVAC Soğutma 0,74 0,10 0,71 0,08 0,87 0,3 0,98 0,57 HVAC Soğutma 1,1

Hacim soğutma 0,76 0,16 0,76 0,09 Hacim soğutma 1,15

HVAC Soğutma 0,46 0,10 0,46 0,08 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,09 0,15 1,06 0,08 1,3 0,41 2,04 0,43 Hacim soğutma 0,93

HVAC Soğutma 0,9 0,09 0,85 0,08 1,05 0,29 1,6 0,56 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,28 0,41 1,51 0,44 Hacim soğutma 1,21

HVAC Soğutma 1,1 0,28 1,24 0,56 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,05 0,15 1,08 0,08 1,27 0,4 1,46 0,43 Hacim soğutma 1,31

HVAC Soğutma 1,01 0,09 0,97 0,08 1,3 0,28 1,33 0,57 HVAC Soğutma 1,24

1 A

Su 

soğutmalı

 Soğutucu

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

soğutma ünitesine sabit su soğutma suyu girişi soğutma ünitesine değişken su soğutma suyu girişi
Hava 

soğutmalı

 Soğutucu

PLVAV [-]
buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

4 D

3 C

2 B

7 G

6 F

5 E
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Tablo A. 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-] PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-]

Hacim soğutma 0,93 0,13 0,93 0,1 Hacim soğutma 1,32

HVAC Soğutma 0,96 0,10 0,96 0,09 HVAC Soğutma 1,4

Hacim soğutma 1,32 0,12 1,27 0,09 1,55 0,4 1,71 0,81 Hacim soğutma 1,46

HVAC Soğutma 1,38 0,10 1,31 0,09 1,62 0,32 1,78 0,83 HVAC Soğutma 1,53

Hacim soğutma 0,81 0,13 0,78 0,1 0,95 0,43 1,05 0,83 Hacim soğutma 1,15

HVAC Soğutma 0,78 0,11 0,75 0,09 0,92 0,34 1,01 0,84 HVAC Soğutma 1,13

Hacim soğutma 0,54 0,14 0,54 0,1 Hacim soğutma 1,26

HVAC Soğutma 0,49 0,11 0,49 0,09 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1 0,12 0,95 0,09 1,17 0,42 1,7 0,82 Hacim soğutma 0,85

HVAC Soğutma 0,94 0,10 0,9 0,09 1,1 0,33 1,61 0,84 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,19 0,42 1,32 0,82 Hacim soğutma 1,4

HVAC Soğutma 1,14 0,33 1,26 0,84 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,07 0,12 1,08 0,09 1,35 0,41 1,43 0,82 Hacim soğutma 1,33

HVAC Soğutma 1,06 0,10 1,01 0,09 1,36 0,33 1,35 0,84 HVAC Soğutma 1,26

1 A

Su soğutmalı

 Soğutucu

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

soğutma ünitesine sabit su soğutma suyu girişi soğutma ünitesine değişken su soğutma suyu girişi
Hava 

soğutmalı

 Soğutucu

PLVAV [-]
buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

4 D

3 C

2 B

7 G

6 F

5 E
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Tablo A. 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-] PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-]

Hacim soğutma 0,93 0,1 0,93 0,07 Hacim soğutma 1,36

HVAC Soğutma 

soğutma

0,98 0,09 0,98 0,07 HVAC Soğutma 

soğutma

1,41

Hacim soğutma 1,33 0,1 1,27 0,07 1,57 0,32 1,79 0,63 Hacim soğutma 1,49

HVAC Soğutma 

soğutma

1,4 0,09 1,33 0,07 1,65 0,22 1,87 0,57 HVAC Soğutma 

soğutma

1,54

Hacim soğutma 0,78 0,1 0,75 0,07 0,92 0,35 1,05 0,66 Hacim soğutma 1,12

HVAC Soğutma 

soğutma

0,78 0,09 0,74 0,07 0,92 0,24 1,04 0,6 HVAC Soğutma 

soğutma

1,12

Hacim soğutma 0,51 0,11 0,51 0,08 Hacim soğutma 1,27

HVAC Soğutma 

soğutma

0,48 0,09 0,48 0,07 HVAC Soğutma 

soğutmaHacim soğutma 0,95 0,10 0,91 0,07 1,12 0,34 1,72 0,65 Hacim soğutma 0,83

HVAC Soğutma 

soğutma

0,91 0,09 0,87 0,07 1,08 0,24 1,66 0,6 HVAC Soğutma 

soğutmaHacim soğutma 1,16 0,34 1,32 0,65 Hacim soğutma 1,41

HVAC Soğutma 1,13 0,23 1,28 0,59 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,05 0,1 1,09 0,07 1,34 0,33 1,46 0,66 Hacim soğutma 1,3

HVAC Soğutma 1,04 0,09 0,99 0,07 1,34 0,24 1,38 0,61 HVAC Soğutma 1,22

1 A

Su 

soğutmalı

 Soğutucu

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

soğutma ünitesine sabit su soğutma suyu girişi soğutma ünitesine değişken su soğutma suyu girişi
Hava 

soğutmalı

 Soğutucu

PLVAV [-]
buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

4 D

3 C

2 B

7 G

6 F

5 E
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Tablo A. 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-] PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-]

Hacim soğutma 0,94 0,16 0,94 0,13 Hacim soğutma 1,29

HVAC Soğutma 0,96 0,14 0,96 0,12 HVAC Soğutma 1,32

Hacim soğutma 1,3 0,15 1,24 0,13 1,51 0,47 1,63 0,85 Hacim soğutma 1,39

HVAC Soğutma 

soğutma

1,33 0,13 1,27 0,12 1,55 0,4 1,67 0,85 HVAC Soğutma 

soğutma

1,43

Hacim soğutma 0,85 0,16 0,82 0,13 0,99 0,49 1,07 0,86 Hacim soğutma 1,13

HVAC Soğutma 

soğutma

0,83 0,15 0,8 0,13 0,97 0,43 1,05 0,86 HVAC Soğutma 

soğutma

1,11

Hacim soğutma 0,6 0,17 0,6 0,14 Hacim soğutma 1,21

HVAC Soğutma 

soğutma

0,56 0,15 0,56 0,13 HVAC Soğutma 

soğutmaHacim soğutma 1,02 0,15 0,98 0,13 1,19 0,48 1,66 0,86 Hacim soğutma 0,87

HVAC Soğutma 0,99 0,13 0,94 0,12 1,15 0,42 1,61 0,85 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,21 0,48 1,3 0,85 Hacim soğutma 1,32

HVAC Soğutma 1,18 0,42 1,27 0,85 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,07 0,15 1,08 0,13 1,34 0,48 1,38 0,86 Hacim soğutma 1,28

HVAC Soğutma 1,07 0,13 1,02 0,12 1,35 0,42 1,31 0,86 HVAC Soğutma 1,23

1 A

Su soğutmalı

 Soğutucu

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

soğutma ünitesine sabit su soğutma suyu girişi soğutma ünitesine değişken su soğutma suyu girişi Hava 

soğutmalı

 Soğutucu

PLVAV [-]buharlaşmalı kuru buharlaşmalı kuru

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma

4 D

3 C

2 B

7 G

6 F

5 E
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Tablo A. 22 

 

PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-] PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-]

Hacim soğutma 0,95 0,11 0,95 0,09 Hacim soğutma 1,35

HVAC Soğutma 0,97 0,09 0,97 0,08 HVAC Soğutma 1,41

Hacim soğutma 1,36 0,1 1,3 0,09 1,59 0,34 1,78 0,68 Hacim soğutma 1,47

HVAC Soğutma 1,39 0,09 1,33 0,08 1,64 0,28 1,81 0,73 HVAC Soğutma 1,55

Hacim soğutma 0,82 0,11 0,78 0,09 0,96 0,37 1,07 0,7 Hacim soğutma 1,14

HVAC Soğutma 0,78 0,10 0,74 0,08 0,91 0,3 1,01 0,74 HVAC Soğutma 1,13

Hacim soğutma 0,54 0,12 0,54 0,09 Hacim soğutma 1,27

HVAC Soğutma 0,48 0,10 0,48 0,09 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1 0,11 0,96 0,09 1,18 0,35 1,74 0,69 Hacim soğutma 0,84

HVAC Soğutma 0,92 0,09 0,88 0,08 1,09 0,29 1,6 0,74 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,21 0,35 1,35 0,69 Hacim soğutma 1,41

HVAC Soğutma 1,13 0,29 1,25 0,74 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,09 0,1 1,1 0,09 1,38 0,35 1,47 0,7 Hacim soğutma 1,31

HVAC Soğutma 1,05 0,09 1 0,08 1,35 0,3 1,35 0,75 HVAC Soğutma 1,25

1 A

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma PLVAV [-]
buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

Su soğutmalı

 Soğutucu

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma

soğutma ünitesine sabit su soğutma suyu girişi soğutma ünitesine değişken su soğutma suyu girişi Hava 

soğutmalı

 Soğutucu

4 D

3 C

2 B

7 G

6 F

5 E
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Tablo A. 23 

 
 

PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-] PLVAV [-] fR,VK[-] PLVAV [-] fR,TK[-]

Hacim soğutma 0,93 0,12 0,93 0,09 Hacim soğutma 1,34
HVAC Soğutma 0,97 0,10 0,97 0,08 HVAC Soğutma 1,42

Hacim soğutma 1,32 0,12 1,26 0,09 1,55 0,42 1,71 0,83 Hacim soğutma 1,47
HVAC Soğutma 1,39 0,09 1,33 0,08 1,64 0,29 1,81 0,77 HVAC Soğutma 1,55

Hacim soğutma 0,79 0,13 0,76 0,1 0,93 0,45 1,02 0,85 Hacim soğutma 1,14
HVAC Soğutma 0,77 0,10 0,74 0,08 0,91 0,32 1 0,78 HVAC Soğutma 1,13

Hacim soğutma 0,53 0,14 0,53 0,1 Hacim soğutma 1,26
HVAC Soğutma 0,48 0,10 0,48 0,09 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 0,97 0,12 0,93 0,09 1,14 0,43 1,74 0,85 Hacim soğutma 0,84
HVAC Soğutma 0,92 0,09 0,88 0,08 1,08 0,31 1,6 0,78 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,17 0,43 1,29 0,85 Hacim soğutma 1,41
HVAC Soğutma 1,13 0,31 1,25 0,78 HVAC Soğutma 

Hacim soğutma 1,06 0,12 1,07 0,09 1,33 0,43 1,41 0,85 Hacim soğutma 1,32

HVAC Soğutma 1,05 0,09 1 0,08 1,35 0,31 1,35 0,79 HVAC Soğutma 1,26

1
A

PLVAV [-]

buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

buharlaşmalı 

yeniden soğutma

kuru

 yeniden soğutma

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma 

sogutma

Su 

soğutmalı

 Soğutucu

Çalışma modu:

Hacim soğutma / HVAC Soğutma sogutma

soğutma ünitesine sabit su soğutma suyu girişi soğutma ünitesine değişken su soğutma suyu girişi

Hava 

soğutmalı

 Soğutucu

G

F

5
E

2
B

4
D

7

6

3
C
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3. HAVALANDIRMA SĠSTEMLERĠ 

Çizelge 1 – Semboller 

Sembol Anlamı Birimi 

f faktör - 

Q enerji kWh 

η verim - 

t zaman h 

A alan m
2
 

V hacim m
3
 

V' hacimsel debi m
3
/h 

Ф güç W 

Δ fark - 

θ derece sıcaklık 
0
C 

 

Çizelge 2 – Ġndisler 

Ġndis Anlamı 

P Birincil 

f Verilen 

b Bina enerji ihtiyacı 

aux Destek 

h Isıtma 

h
*
 HVAC ısıtma 

c Soğutma 

c
*
 HVAC soğutma 

w kullanım sıcak suyu 

l aydınlatma sistemi 

v havalandırma sistemi 

vh ısıtma-havalandırma sistemi 

vc soğutma-havalandırma sistemi 

rv konut havalandırma sistemi 

d dağıtım kayıpları 

s depolama kayıpları 
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g üretim kayıpları 

outg üretecin enerji çıkışı 

reg yenilenebilir enerji 

tech sistem kayıpları 

T Aktarma 

V Havalandırma 

S Güneş 

i iç ortam 

e dış ortam 

j,k İndis 

a Yıllık 

 

 

Çizelge 3 – Ġndisler 

Enerji ihtiyaçları  

mech Mekanik 

WRG ısı geri kazanımı 

WÜT ısı değiştiricisi 

Dicht havalandırma ünitesinin hava sızdırmazlığı 

Frost havalandırma ünitesinin ergime işlemi modu 

Warme havalandırma ünitesinin ısıl kayıpları 

Isı kontrol ve emisyonu  

Hydr hidrolik denge 

İnt kesintili çalışma 

Radiant radyasyon etkisi 

B bina dış kabuğu 

C oda sıcaklık kontrolü 

L hava sıcaklık profili 

Dağıtım   

a Düzenleme 

Vent Fan 

Depolama  
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B Bekleme 

HP ısıtma sezonu 

Pumpe Pompa 

Verbindung Bağlantı 

Üretim  

WP ısı pompası 

Vorw ön ısıtıcı 

NH yeniden ısıtma bobini 

Reg Kontrol 

EWÜT topraktan havaya ısı değiştiricisi 

Gt derece-gün saati 

 

3.1. Havalandırma Isı Kuyusu 

Isı kuyusu, bina zonundan dışarıya ısının atıldığı kısımdır. Net Enerji kısmında anlatıldığı gibi ısıtma 

için gerekli enerji hesabı, ısı değiştiricili havalandırma sistemlerine göre havalandırma ısı kuyularına 

bağlı karakteristik değerlerle verilmiştir: 

— Besleme havası sıcaklığı (Koşullandırılan ortama verilen havanın sıcaklığı) 

— Hava değişim oranı  

Bu rapor adı geçen karakteristik değerlerin bulunmasına olanak sağlamıştır. 

Konutlarda ısı değiştiricili havalandırma sistemleri için aşağıdaki formül kullanılır: 

                                                                                         (1) 

       : Havalandırma sisteminden kaynaklanan havalandırma ısı kuyusu enerjisi, 

        : Mekanik havalandırma için ısı transfer katsayısı (kW/K) 

    : Bina zonunun referans iç sıcaklığı (ºC)     

        : Isı değiştiricili havalandırma sisteminin ortalama besleme havası sıcaklığı (Net 

enerji kısmındaki hesaplamalarda kullanılmak üzere.) 

  : Hesaplama peryodu 

Isı transfer katsayısı         aşağıdaki gibi hesaplanır. 

                                                                                             (2) 

      : Hava değişim oranı (h
-1

) (Net enerji hesaplamalarında kullanılmak üzere) 

  : Net hacim (m
3
) 
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    : Havanın özgül ısıl katsayısı (kJ/kg·K) 

   : Havanın yoğunluğu (kg/m
3
) 

Yukarıdaki formül için şu değerler kullanılabilir: 

       = 1,22 kJ/(m
3
 ·K) =0,34 Wh/(m

3
·K) 

Net enerji hesabında ortamdan emilen hava/ besleme havası ısı değiştiricili ve ısı değiştiricisiz 

sistemler için enerji ihtiyacı hesaplanabilir.Bu iki değer arasındaki fark, ısıtma için enerji ihtiyacını 

karşılamak üzere ısı değiştiricisinin katkısını tanımlar.  

                                                                                                (3) 

                         : Emilen hava / besleme havası ısı değiştiricisi tarafından kazanılan net ısı geri 

kazanımı 

                             : Emilen hava / besleme havası ısı değiştiricisiz enerji ihtiyacı 

                      : Emilen hava / besleme havası ısı değiştiricili enerji ihtiyacı 

3.2. Isıl Kayıplar, Destek Enerjisi ve Üreteç Isıl gücü 

Üreteç ısıl gücü, ısıtma için enerji gereksinimi ve ısıl kayıpların toplamıdır. 

                                                                                                  (4) 

        : Havalandırma sistemindeki üretecin ısıl gücü, (kWh) 

          : Isıtma için enerji gereksinimi, (kWh) 

        : Havalandırma sisteminin kontrol ve emisyon ısıl kaybı, (kWh) 

          : Havalandırma sisteminin dağıtım ısıl kaybı, (kWh) 

          : Havalandırma sisteminin depolama ısıl kaybı, (kWh) 

 

Havalandırma sisteminin ısı üretecine verilmesi gereken enerji aşağıdaki şekilde hesaplanır:  

                                                                                                        (5) 

      : Isı üretecine sağlanması gereken enerji, (kWh) 

        : Havalandırma sistemindeki üretecin ısıl gücü, (kWh) 

      : Havalandırma sisteminin üreteç ısıl kaybı, (kWh) 

       : Havalandırma sisteminin emilen havadan ısı geri kazanımı ile sağlanan ısı girişi.  

(kWh) 
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Destek enerjisi aşağıdaki gibi hesaplanır:  

                                                 

                                                                                                                                         (6) 

        : Havalandırma sisteminin destek enerjisi, (kWh) 

           : Havalandırma sisteminin kontrol ve emisyon için destek enerjisi,(kWh) 

         : Havalandırma sisteminin dağıtım için destek enerjisi, (kWh) 

          : Havalandırma sisteminin depolama için destek enerjisi, (kWh) 

         : Havalandırma sisteminin ısı üretimi için destek enerjisi. (kWh) 

 

3.3. Isıtma için Enerji ihtiyacı 

Net enerji kısmında anlatılan mekanik havalandırma sistemleriyle bağıntılı olarak havalandırma ısı 

kuyusu QV,mech‟ in hesabı için besleme havası sıcaklığı (koşullandırılan ortama verilen hava) θV,mech ve 

hava değişim oranı nmech‟in belirlenmesi gerekir. 

3.3.1. Besleme Havası Sıcaklığı (θV,mech) 

3.3.1.1. Egzoz (atılan hava) Havalandırma Sistemleri 

3.3.1.1.1. Isı geri Kazanımı olmayan Egzoz Havalandırma Sistemleri 

Isıtma için enerji ihtiyacının denge hesaplamalarında zona giren tüm hava (dış hava ve besleme 

havası) değerlendirilmiştir. Egzoz havalandırma sistemi işlemi infiltrasyon ve pencere 

havalandırmasını etkiler. 

Isı geri kazanımsız havalandırma sistemlerinde besleme havası sıcaklığı θV,mech, dış hava sıcaklığına 

θe eşittir. 

                                                                                                                             (7)        

       : Ortalama besleme havası sıcaklığı, (ºC) 

   : Ortalama dış hava sıcaklığı, (ºC) 

3.3.1.1.2. Emilen hava/Su Isı Pompası 

Emilen hava/Su ısı pompası hesaplamalarda üreteç  işlevi görür. Isı geri kazanımsız havalandırma 

sistemlerine benzer olarak besleme havası sıcaklığını hesaplamaya gerek yoktur. 

3.3.1.2. Besleme ve Egzoz Havalandırma Sistemleri 

Bu sistemler, egzoz havalandırma sistemlerine ek olarak besleme havası (koşullandırılan ortama 

verilen hava) ve dış hava ile de işlem görür. 
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3.3.1.2.1. Isı geri kazanımı olmayan Besleme ve Egzoz Havalandırma 
Sistemleri 

                                                    (Eşitlik 7)                                                                                 

       : Ortalama besleme havası sıcaklığı, (ºC) 

   : Ortalama dış hava sıcaklığı, (ºC) 

3.3.1.2.2. Emilen hava/Besleme Havası Isı DeğiĢtiricileri 

Emilen hava/Besleme Havası ısı değiştiricilerinin kullanıldığı sistemlerde besleme havası sıcaklığı, ısı 

değiştiricisinden geri kazanılan ısının genel verimi olan       temel alınarak hesaplanır. 

Eğer havalandırma sistemi bütün sene boyunca ısı geri kazanımla birleşik olarak işlem görmüyorsa, 

ısı geri kazanımın işlemde olmadığı süre boyunca besleme havası sıcaklığı dış hava sıcaklığına eşit 

alınabilir. Çalıştığı zamanlarda aşağıdaki eşitlik kullanılır.  

                                                                                                      (8)                                           

       : Ortalama besleme havası sıcaklığı, (ºC) 

   : Ortalama dış hava sıcaklığı, (ºC) 

    : Ortamdan emilen havanın sıcaklığı, (ºC) 

    : Isı değiştiricisinden geri kazanılan ısının genel verimi 

Varsayılan değerler: 

    için herhangi bir değer verilmediyse          alınır. 

     için herhangi bir değer verilmediyse          alınır. Bu değer 1999‟dan sonra yapılan ve 

toprak/besleme havası ısı değiştiricisi olmayan ısı değiştiricileri için kullanılır. Eğer ısı değiştiricisi 

1999‟dan önce yapılmışsa       %10 azalabilir ve            alınabilir. Eğer ısı değiştiricisine 

toprak/besleme havası ısı değiştiricisi de eklenmişse      %10 artabilir ve            alınabilir. 

Tablo 1.Toprak/besleme havası ısı değiĢtiricisi olmayan,1999’dan sonra yapılmıĢ ortamdan 

emilen hava/besleme havası ısı değiĢtiricileri için aylık besleme havası sıcaklıklarının 

varsayılan değerleri 

Ay Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

θe   (°C) 5,2 6,0 6,2 9,3 16,4 21,0 24,1 21,4 18,8 14,1 8,8 6,1 

ηWÜT=0,6 
için θV,mech   
(°C) 

14,7 15,0 15,1 16,3 19,1 21,0 22,2 21,1 20,1 18,2 16,1 15,0 

 

3.3.1.2.3. Emilen Hava/Besleme Havası Isı Pompası 

Atılan hava/besleme havası ısı pompaları üreteç işlevi görür. Besleme havası sıcaklığı hesaplanırken 

ısı pompası dikkate alınmaz. 

Eğer emilen hava/besleme havası ısı değiştiricisi kullanılmıyorsa besleme havası sıcaklığı dış hava 

şartlarına eşit kabul edilir. 
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Eğer emilen hava/besleme havası ısı pompaları emilen hava/besleme havası ısı değiştiricisi ile 

kombine bir şekilde kullanılıyorsa besleme havası sıcaklığı hesaplanırken ısı pompası dikkate 

alınmaz, ısı değiştiricisi için ise denklem (8) kullanılır. 

3.3.1.2.4. Emilen hava/Su Isı Pompası 

Emilen hava/Su ısı pompaları üreteç işlevi görür. Besleme havası sıcaklığı hesaplanırken ısı pompası 

dikkate alınmaz. 

Eğer emilen hava/Besleme havası ısı değiştiricisi kullanılmıyorsa besleme havası sıcaklığı dış hava 

şartlarına eşit kabul edilir. 

Eğer emilen hava/Su ısı pompaları emilen hava/besleme havası ısı değiştiricisi ile kombine bir şekilde 

kullanılıyorsa besleme havası sıcaklığı hesaplanırken ısı pompası dikkate alınmaz, ısı değiştiricisi için 

ise denklem (8) kullanılır. 

 

3.3.1.2.5. Emilen Hava/Besleme Havası/Su Isı Pompası 

Emilen hava/Besleme Havası/Su ısı pompaları üreteç  işlevi görür. Besleme havası sıcaklığı 

hesaplanırken ısı pompası dikkate alınmaz. 

Eğer emilen hava/Besleme havası ısı değiştiricisi kullanılmıyorsa besleme havası sıcaklığı dış hava 

şartlarına eşit kabul edilir. 

Eğer emilen hava/Besleme Havası/Su ısı pompaları emilen hava/besleme havası ısı değiştiricisi ile 

kombine bir şekilde kullanılıyorsa besleme havası sıcaklığı hesaplanırken ısı pompası dikkate 

alınmaz, ısı değiştiricisi için ise denklem (8) kullanılır. 

 

3.3.1.3. Hava Isıtma Sistemleri 

Hava ısıtma sistemleri üreteç işlevi görür. Besleme havası sıcaklığı hesaplanırken hava ısıtma sistemi 

dikkate alınmaz. Bu kural, hava ısıtma yöntemlerine ve ısıtma sistemin tek fazlı (sadece havanın 

kullanıldığı sistemler) veya çift fazlı (sıcak hava ve sıcak sulu ısıtma sistemleri bir arada) olmasına 

bakılmaksızın geçerlidir.  

Eğer emilen hava/Besleme havası ısı değiştiricisi kullanılmıyorsa besleme havası sıcaklığı dış hava 

şartlarına eşit kabul edilir veya emilen hava/besleme havası ısı değiştiricisi ile kombine bir şekilde 

kullanılıyorsa besleme havası sıcaklığı hesaplanırken hava ile ısıtma dikkate alınmaz, ısı değiştiricisi 

için ise denklem (8) kullanılır. 
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3.3.2. Ortalama Hava değiĢim Oranı (nmech) 

Ortalama hava değişim oranı, havalandırma sisteminde iç ve dış havanın ne kadar hızda  yer 

değiştirdiğinin ölçüsüdür. Hava değişim oranı aşağıdaki formülden elde edilebilir. 

      
  

 
 

                                                                                                                          (9) 

     : Ortalama hava değişim oranı, (h-1
) 

  : Hacimsel debi, (m
3
/h) 

 : Hacim (m
3
) 

Varsayılan değerler: 

Başka bir bilgi verilmediyse, havalandırma sistemi ortalama hava değişim oranı           

           h-1
 alınabilir. 

3.4. Kontrol ve Emisyon 

Havalandırma sistemlerinde kontrol ve emisyon kayıpları aşağıdaki gibi hesaplanır: 

             
               

      
             

                                                                                                                                        (10) 

           : Aylık kontrol ve emisyon ısı kayıpları (kWh) 

     : Işınım faktörü (sadece 4 m‟den yüksek iç alanlarda geçerlidir.) 

     : Kesintili çalışma faktörü  

      : Hidrolik denge faktörü 

       : Alan ısı kontrol ve emisyon etkinliği 

         : Isıtma için aylık net enerji ihtiyacı (kWh) 

 

                  değerleri aşağıdaki tablodan elde edilir. 
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Tablo 2.Kontrol ve emisyon ısıl kayıplarını belirlemede kullanılan f faktörleri 

Parametreler Sembol Birim Değer 

IĢınım faktörü 

Standart kat yüksekliği (h≤ 4 m) frad - 1 

Kesintili çalıĢma faktörü 

Kesintili çalışma 
fint - 

1 

Kesintisiz çalışma 0,97 

Hidrolik denge faktörü 

Standart koşullar fhydr - 1 

 

       
 

            
 

                                                                                                                                        (11) 

  : Düşey hava sıcaklığı profili için kısmi verim değeri 

  : Oda sıcaklığı kontrolü için kısmi verim değeri 

  : Bina dış bileşenlerinde özgül ısı kayıpları için kısmi verim değeri 

 

Tablo 3‟te çeşitli havalandırma sistemleri için genel kontrol ve emisyon verimlilik değerleri verilmiştir. 

Bu ısıl kayıplar sıcak havanın iç akış etkisini ve kontrol mekanizmalarının etkilerini göz önünde 

bulundurur. 
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Tablo 329. Oda Isı Kontrolü ve Emisyonu Ġçin Genel Verim ηrv,ce 

Sistem Sıcaklık kontrol yöntemi ηrv,ce 

Hava sıcaklığı
a
 θL,m > θl 

olan konut 
havalandırma 
sistemleri 
 
Hava santralı dıĢ 
duvarda  

 

PI kontrolörü ile tek oda kontrolü 
(optimizasyon fonksiyonu ile) 

0,93 

P kontrolörü ile tek oda kontrolü (1K) 0,92 

P kontrolörü ile zon kontrolü  
(1K) - ısı değiştiricisi ile 

0,91 

P kontrolörü ile zon kontrolü  
(1K) - ısı değiştiricisi olmadan 

0,90 

Isı değiştiricisi ile ve tek-oda kontrolü olmadan emilen hava/ 
besleme havası ısı pompası (merkezi master kontrol ve pilot oda 
kontrolü ile) P kontrolörü ile kontrol edilen tek odalı geri ısıtmayı 

içererek (1K) 

0,93 

Isı değiştiricisi ve tek-oda kontrolü olmadan emilen hava/ 
besleme havası ısı pompası (merkezi master kontrol ve pilot oda 
kontrolü ile) P kontrolörü ile kontrol edilen tek odalı geri ısıtmayı 

içererek (1K) 

0,91 

Sadece ısı pompası bileşeni için tek-oda kontrolü olmadan 
emilen hava/besleme havası ısı pompası (merkezi master 

kontrol ve pilot oda kontrolü ile)  

0,90 

Sadece ısı pompası bileşeni için tek-oda kontrolü olmadan 
emilen hava/besleme havası ısı pompası (merkezi master 

kontrol ve pilot oda kontrolü olmadan)  

0,88 

Hava sıcaklığı
a
 θL,m > θl 

olan konut 
havalandırma 
sistemleri 
 
Hava santralı iç 
duvarda  
 

PI kontrolörü ile tek oda kontrolü 
(optimizasyon fonksiyonu ile) 

0,90 

P kontrolörü ile tek oda kontrolü (1K) 0,89 

P kontrolörü ile zon kontrolü  
(1K) - ısı değiştiricisi ile 

0,88 

P kontrolörü ile zon kontrolü  
(1K) - ısı değiştiricisi olmadan 

0,87 

Isı değiştiricisi ile ve tek-oda kontrolü olmadan emilen hava/ 
besleme havası ısı pompası (merkezi master kontrol ve pilot oda 
kontrolü ile) P kontrolörü ile kontrol edilen tek odalı geri ısıtmayı 

içererek (1K) 

0,90 

Isı değiştiricisi ve tek-oda kontrolü olmadan emilen hava/ 
besleme havası ısı pompası (merkezi master kontrol ve pilot oda 
kontrolü ile) P kontrolörü ile kontrol edilen tek odalı geri ısıtmayı 

içererek (1K) 

0,88 

Sadece ısı pompası bileşeni için tek-oda kontrolü olmadan 
emilen hava/besleme havası ısı pompası (merkezi master 

kontrol ve pilot oda kontrolü ile)  

0,87 

Sadece ısı pompası bileşeni için tek-oda kontrolü olmadan 
emilen hava/besleme havası ısı pompası (merkezi master 

kontrol ve pilot oda kontrolü olmadan)  

0,85 

Hava sıcaklığı
a
 θL,m < θl 

olan konut 
havalandırma 
sistemleri 
 

Beslemesiz (yedekli olmadan) yeniden 
ısıtmalı ısı değiştiricisi   

1,0 

Beslemeli (yedekli) yeniden 
ısıtmalı ısı değiştiricisi   

0,99 

Dışardan monte edilmiş hava transfer cihazı 1,00 

a 
Tablo 4‟ten alınan dağıtım kanallarından sağlanmış olan besleme havası ortalama hava sıcaklığı  
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3.5. Dağıtım 

Havalandırma sistemlerinde dağıtım kayıpları aşağıdaki gibi hesaplanır: 

3.5.1. Isıl Kayıplar 

Hava kanalında ısıl kayıp, sıcak besleme havası dağıtılırken ve içerideki hava atılırken oluşur. Genel 

ısıl kayıp formülü:  

                                                                         (12) 

                                                                                                   

       : Hava kanalının j kısmının ısıl kaybı, (kWh) 

   : Hava kanalının j kısmının birim uzunluk başına toplam ısı geçiş katsayısı (Tablo 5), 

(W / m·K) 

  : Hava kanalının j kısmının uzunluğu (Tablo 5), (m) 

     : Hava kanallarındaki ortalama sıcaklık (Tablo 4), (
0
C) 

     :  Kanalların bulunduğu ortamın sıcaklığı (Tablo 4), (
0
C) 

   : Isıl kayıp faktörü (Tablo 4). 

             : Havalandırma sisteminin çalışma süresi, gün adet 

             : Havalandırma sisteminin günlük çalışma süresi, h 

 Hava kanallarından toplam ısıl kayıp, kanalın birbirinden ayrı kısımlarının ısıl kayıplarının 

toplamıdır. 

 

                                                                                          (13) 

 

Eğer besleme hava kanalları havalandırılan ortam dâhilinde yerleşmişse ve bu hava kanalları 

içerisindeki hava sıcaklığı oda sıcaklığına eşit veya daha düşükse bu kanallardan olan kayıplar ihmal 

edilebilir, yani               alınabilir. Aynı uygulama havalandırma ünitesi ve kanalların 

havalandırılan ortama girdiği yerde; eğer bu kanallar 2 m‟den kısaysa ve en az 50 mm ısı yalıtım 

kalınlığının mevcut olması durumunda geçerlidir. 
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Tablo 4. Dağıtım Isıl Kayıpları Ġçin Sınır KoĢulları 

Parametre Sembol Birim Değer 

YerleĢimine göre Isıl kayıp faktörü 

Elemanlar havalandırılan ortamın dışında 
fa - 

1 

Elemanlar havalandırılan ortamın içinde 0,15 

Hava Kanalındaki Ortalama Sıcaklık : Besleme Havası 

Emilen havadan besleme havasına ısı değiştiricisi, yeniden ısıtma 
yapılmayan 

θL,m °C 

θv,mech  

Emilen havadan besleme havasına ısı pompası ( yeniden ısıtma yok 
) veya hava çıkış sıcaklığı 35 

0
C olan havayla ısıtma sistemi 

29 

Emilen havadan besleme havasına ısı değiştiricisi ve emilen 
havadan besleme havasına ısı pompası ( yeniden ısıtma yok ) veya 
hava çıkış sıcaklığı 45 

0
C olan havayla ısıtma sistemi 

35 

Hava çıkış sıcaklığı 55 
0
C olan havayla ısıtma sistemi 41 

Hava Kanalındaki Ortalama Sıcaklık: Atılan Hava 

Emilen hava kanalları 

θL,m °C 

21 

Havalandırılan ortam içinde yer alan emilen hava kanalları 
θex-ηWÜT ·(θex-

θe) 

Ortam sıcaklığı 

 Havalandırılan ortamın içinde 
θU,m °C 

21 

 Havalandırılan ortamın dışında θe(Net Enerji) 

 

 

Tablo 5. Dağıtım Isıl Kayıpları Ġçin Sınır KoĢulları 

Parametre Sembol Birim Değer 

      
Havalandırılan ortamın 

dıĢında 
Havalandırılan 
ortamın içinde 

Isı Geçiş Katsayısı : 
1995'e kadar yapılan 

binalar 
U 

W / ( 
m · K ) 

0.65 0.85 

Isı Geçiş Katsayısı : 
1995'ten sonra yapılan 

binalar 
0.45 0.85 

Besleme Havası 
Kanalı Uzunluğu 

L m 

LV = 10 + 0.01 · V                                                                                                  

Emilen Hava Kanalı 
Uzunluğu 

LV = 7,5 + 0.01 · V                                                                                                 

 

3.5.2. Destek Enerjisi 

Eğer hava kanallarında havanın dağıtımı ayrı fanlarla (örneğin havanın geri dolaşım işlemi) yapılıyorsa 

aşağıdaki formül kullanılır:  

                                                                                             (10) 
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         : Dağıtım için destek enerjisi, (kWh) 

       : Fan i „nin nominal güç kapasitesi, (W) 

             : Havalandırma sisteminin çalışma süresi, gün adet 

             : Havalandırma sisteminin günlük çalışma süresi, h 

Varsayılan değerler: 

        için başka bir bilgi yoksa Tablo 7‟deki değerler kullanılır. 

3.6. Depolama 

3.6.1. Isıl Kayıplar 

Havalandırma ile ısıtma yapılan sistemlerde depolama ısıl kaybı aşağıdaki gibidir :  

       
          

    
                                                                               (11) 

      : Depolama ısıl kaybı, (kWh) 

      : Depolama tankının ortalama sıcaklığı,( 
º
C) 

     : Depolama tankının bulunduğu ortamın sıcaklığı (Tablo 4), ( 
º
C) 

       : Bir aydaki ısıtma günleri, gün. 

     : Bekleme (stand-by) ısıl kaybı, (kWh) 

            : Bağlantı ısıl kayıp faktörü 

Depolama tankı ile ısı değiştiricisi aynı birimdeyse             =1, 

Depolama tankı ile ısı değiştiricisi aynı birimde değilse              =1,2 olarak alınır. 

Depolama tankının besleme ısıl kaybı aşağıdaki formülden hesaplanır: 

                    

                                                                                                                                       (12) 

     : Bekleme ısıl kaybı,günlük,  (kWh) 

  : Depolama tankının nominal kapasitesi, (lt) 

Varsayılan değerler: 

Emilen hava/ su  (emilen havadan suya) ısı pompası ile depolama tankı aynı birimdeyse; 

  = 120 lt 

     = 0,067 kWh  
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3.6.2. Destek Enerjisi 

Depolama tankında ayrı bir dolaşım (sirkülasyon) pompası kullanılmışsa, destek enerjisi 

aşağıdaki şekilde hesaplanır:  

                                                                                                (13) 

                                                                                   

         : Depolamada kullanılan pompanın destek enerjisi, (kWh) 

      : Depolama sirkülasyon pompasının çıkış gücü(tasarıma veya ısıtma kısmında 

belirtildiği üzere), (W) 

       : Depo sirkülasyon pompasının çalışma süresi, h. 

 

3.7. Üretim 

Havalandırma ve havayla ısıtma sistemleri için ısı üreteç çıkışı hesaplanır. 

Üretim kısmında kombine olarak birden fazla üreteç yer alabilir ya da bir veya birden çok üreteç, 

birden fazla sistemin(örneğin emilen hava/su ısı pompasıyla hem havalandırma hem kullanım sıcak 

suyu) ihtiyacını karşılayabilir. 

Isı üreteci için verilmesi gereken enerji aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurularak hesaplanır: 

a) Üreteç ısıl gücü, 

b) Üreteç ısıl kayıpları, 

c) Emilen havadan geri kazanılan ısı miktarı 

 

3.7.1. Isıl Kayıplar 

Üreteç ısıl kayıpları, havalandırma sistemi ve hava ile ısıtma sistemi elemanları için ayrı ayrı 

hesaplanır. 

Emilen hava ile çalışan ısı pompaları için üretim ısıl kayıpları aşağıdaki gibi hesaplanır: 

                                                                           (14) 

                                             

             : Isı pompasının üreteç ısıl kaybı (ilgili ay için), (kWh) 

           : Isı pompasının ısıl kayıp faktörü (Tablo 6) 

                 : Kullanım sıcak suyu için üreteç ısıl gücü, (kWh) 

                  : Isıtma için üreteç ısıl gücü. (kWh) 
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 Yeniden ısıtma serpantinlerinin üreteç ısıl kayıpları aşağıdaki gibi hesaplanır:  

                                                                               (15) 

Qrv,g,NH,mth : Isıtma serpantininin ısıl kaybı (ilgili ay için) , (kWh) 

fce,NH,mth : Isıtma serpantininin ısıl kayıp faktörü, (Tablo 6) 

                 : Isıtma serpantini için üreteç ısıl gücü. (kWh)  (Eşitlik (57)) 

Tablo 630.  Havalandırma sistemi elemanlarının bulundukları yere göre ısıl kayıp faktörleri 

Havalandırma Sistemi Elemanı Isıl Kayıp Faktörü (fce) 

Emilen havadan besleme havasına ısı pompası 0.02 

Emilen havadan suya ısı pompası 0.02 

Emilen havadan besleme havası ve suya ısı pompası 0.02 

Elektrikli yeniden ısıtma serpantini 0.00 

Suyla dolu yeniden ısıtma serpantini 0.01 

Isı geri kazanımsız sistemlerde üreteç ısı kayıpları yoktur.         alınır. 

Emilen havadan besleme havasına ısı değiştiricileri ısıtma için net enerji      hesabında 

kullanılır.Üreteç olarak işlev görmezler.         alınır. 

3.7.2. Destek Enerjisi 

Havalandırma sistemi ve hava ile ısıtma sistemi ısı üretimi için gerekli destek enerjisi, fan, kontrol 

elemanları ve yeniden ısıtma için gerekli destek enerjilerinin toplamıdır. 

                                                                        (16) 

                                 

              : Üretim için gerekli destek enerjisi (ilgili ay için), (kWh) 

             : Fanlar için gerekli destek enerjisi, (kWh) 

             : Kontrol elemanları için gerekli destek enerjisi, (kWh) 

             : Havanın ön ısıtması için(donmayı önleme işlemi) destek enerjisi, (kWh) 

            : Yeniden ısıtma için gerekli destek enerjisi. (kWh) 

 

3.7.2.1. Fan ve Kontrol elemanları için gerekli destek enerjisi 

                                                                    (17)                                                     

          : Fanlar için gerekli destek enerjisi, (kWh) 

      : Isı değiştiricisi faktörü, 

             Toprak-besleme havası ısı değiştiricisi yoksa         

             Toprak-besleme havası ısı değiştiricisi varsa           
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        : Fanın birim hacimsel debi başına güç tüketimi (Tablo 7), (W / (m
3
 / h) 

      : Ortalama hava değişim oranı, (h
-1

)  

V: Havalandırılan zonun hacmi. (m
3
) 

             : Havalandırma sisteminin çalışma süresi, gün adet 

             : Havalandırma sisteminin günlük çalışma süresi, h 

 

Tablo 7. Fanın birim hacimsel debi baĢına güç tüketimi 

Havalandırma Sistemi Tipi Sembol Birim 
Fan Tipi 

AC DC 

Egzoz Havalandırma Sistemi 

Merkezi : Isı Pompası Yoksa 

pel,vent W / (m
3
 / h) 

0.20 0.10 

Merkezi : Emilen hava ısı pompası 0.35 0.25 

Tek Zon : Isı Pompası Yoksa 0.35 0.25 

Besleme ve Egzoz Havalandırma Sistemi 

Merkezi : Emilen havadan besleme havasına ısı 
değiştiricisi 

pel,vent W / (m
3
 / h) 

0.55 0.40 

Merkezi :  Emilen havadan besleme havasına ısı pompası 0.65 0.50 

Tek Zon : Emilen havadan besleme havasına ısı 
değiştiricisi 0.70 0.55 

Hava Isıtma Sistemi 

Merkezi : Emilen havadan besleme havasına ısı 
değiştiricisi pel,vent W / (m

3
 / h) 0.70 0.55 

Merkezi : Emilen havadan besleme havasına ısı pompası 0.80 0.65 

 

Varsayılan değerler: 

Topraktan besleme havasına ısı değiştiricisi yoksa:      =0, 

Topraktan besleme havasına ısı değiştiricisi varsa:      =0,2  alınır. 

      = 0,4 h
-1 

                                                                                       (18) 

                                                                                                      

         : Kontrol elemanları için gerekli destek enerjisi, (kWh) 

       : Fan kapalıyken kontrol elemanlarının güç tüketimi, (W) (üretim şartnamesinden) 

             : Havalandırma sisteminin çalışma süresi, gün adet 

             : Havalandırma sisteminin günlük çalışma süresi, h 
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3.7.2.2. Yeniden ısıtma ve ön ısıtma için gerekli destek enerjisi 

Havalandırma sistemlerinin donması, içeriye giren dış havanın elektrikli ısıtma serpantiniyle ön 

ısıtılması yoluyla önlenebilir. Havanın ön ısıtılması için destek enerjisi            aşağıdaki formülden 

hesaplanabilir. 

                                                                                   (19) 

          : Havanın ön ısıtması için(donmayı önleme işlemi) destek enerjisi, (kWh) 

      : Ortalama hava değişim oranı, (h
-1

) 

  : Net hacim (m
3
) 

         :Ön ısıtma için derece-gün değeri, (Kh), (Tablo 8‟den alınır.) 

 

       =1,22 kJ/(m
3
·K)=0,34 Wh/(m

3
·K) kullanılabilir. 

Tablo 8. Donmayı önlemek için aktivasyon sıcaklıklarının fonksiyonu olarak ön ısıtma için aylık 

FGt,Vorw değerleri (Kh) 

Ay Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

θe< -12°C 
ise FGt,Vorw  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

θe< -9°C ise 
FGt,Vorw  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

θe< -6°C ise 
FGt,Vorw  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

θe≥ -6°C ise 
FGt,Vorw  

714,6 381,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Eğer havalandırma ünitesinin donması elektrikli ısıtma serpantini kullanılarak ön ısıtma yapılması ile 

önlenemiyorsa, fakat topraktan besleme havasına ısı değiştiricisi veya fanları kapatarak 

önlenebiliyorsa 3.3.1.2‟deki prosedür uygulanır. 

Havayla ısıtma sistemlerinde net enerji ihtiyacı     ‟ yi karşılamak için besleme havası için yeniden 

ısıtma yapılır. 

Eğer elektrikli yeniden ısıtma serpantinleri kullanılmışsa         =0 alınır. 

Eğer suyla dolu yeniden ısıtma serpantinleri kullanılmışsa                  (Isıtma kısmında 

hesaplanır.) 

Varsayılan değerler: 

      = 0,4 h
-1 

 

3.7.3. Üreteç Isıl gücü 

Havalandırma sistemlerinde üreteç ısıl gücü            havalandırma sistem tipine göre ele alınmalı ve 

daha sonra sistem kurulumuna göre ayrıca kullanım sıcak suyu ve alan ısıtma için de hesaplamalar 

yapılmalıdır. 
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3.7.3.1. Egzoz Havalandırma Sistemleri  

3.7.3.1.1. Isı Geri Kazanımı olmayan sistem 

Isı geri kazanımı olmayan havalandırma sistemlerinde üreteç ısıl gücü          = 0‟dır. 

3.7.3.1.2. Emilen Hava /Su Isı Pompası 

Emilen hava / su ısı pompaları(ısı kaynağı: Emilen hava, ısı kuyusu: su), emilen havanın ısısını ısı 

taşıyıcı sıvıya aktarırlar. Aktarılan ısı kullanım sıcak suyu ve/veya hacim ısıtılmasında kullanılabilir. 

Kullanım sıcak suyunun ısıtılması 

Kullanım sıcak suyu için üreteç ısıl gücü         kullanım sıcak suyu sistemleri kısmında anlatıldığı 

gibi hesaplanır. 

Havalandırma sistemlerindeki emilen hava/su ısı pompasında üretilen ısı kullanım sıcak suyunda da 

kullanılır. 

Kullanım sıcak suyunun ısıtılmasında kullanılabilecek, üreteçten çıkan maksimum ısı miktarı 

               aşağıdaki gibi hesaplanır:  

                                                                      (20) 

                                           

               : Sıcak su için ısı pompasından üretilen maksimum ısı gücü, (kWh) 

         : Sıcak su ısı pompasının birim hacimsel debi başına güç tüketimi, (W / (m
3
 / h)) 

          : Sistemin emilen havasının Ortalama hava değişim oranı, (h
-1

) 

  : Havalandırılan zonun hacmi, (m
3
) 

   : Emilen hava sıcaklığının değişimi için düzeltme faktörü, 

    : Sıcak su için ısı pompasının ısıtma etkinlik katsayısı 

              : Kullanım sıcak suyu amacıyla ısı pompası maksimum kullanım süresi 

Aşağıda ısı pompasının kullanım sıcak suyu için gereken ısı ihtiyacının bir kısmını veya tamamını 

karşılaması durumunda uygulanacak hesap yöntemleri gösterilmektedir. 

a) Isı pompasının kullanım sıcak suyu için ısı ihtiyacının ancak bir kısmını karşıladığı durumda; 

                               olur. 

                                                                                             (21) 

                                                                                        

               : Sıcak su için ısı pompasının üretim ısı gücü, (kWh) 

                   : Sıcak su için ısı pompasından üretilen maksimum ısı gücü, (kWh) 

           
                                                                             (22) 
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 : Kullanım sıcak suyu için ısı pompasından ayrı üretilmesi gereken, arta kalan 

ısı, (kWh), (Kullanım sıcak suyu sistemleri kısmı için girdi) 

            : Kullanım sıcak suyu için üreteçten çıkması gereken ısı, (kWh), (Kullanım 

sıcak suyu sistemleri kısmından elde edilecek olan değer) 

 

b) Isı pompasının kullanım sıcak suyu için ısı ihtiyacının tamamını karşılayabildiği durumda; 

                                olur.  

                                                                                                (23) 

           
                                                                                                              (24) 

                                                                                                                         

Hacim Isıtması 

Isıtma için üreteç ısı gücü         ısıtma sistemleri kısmında anlatıldığı gibi hesaplanır. 

Havalandırma sistemlerindeki emilen hava/su ısı pompasında üretilen ısı ısıtmada da kullanılabilir. 

Bu üreteçten çıkan maksimum ısı miktarı aşağıdaki gibi hesaplanır: 

                                                                                                     (25) 

                   : Isıtma için ısı pompasından üretilen maksimum ısı gücü, (kWh) 

         : Birim hacimsel debi başına ısı pompasının güç tüketimi, (W / (m
3
 / h)) 

              : Sistemin emilen havasının ortalama hava değişim oranı, (h
-1

) 

  : Havalandırılan zonun hacmi, (m
3
) 

   : Emilen hava sıcaklığının değişimi için düzeltme faktörü  

   : Isıtma sistemi sıcaklığı değişimi için düzeltme faktörü  

         : Isıtma için ısı pompasının ısıtma etkinlik katsayısı 

              : Isı pompasından sıcak su sistemi için üretilen ısı gücü. (kWh) 

              : Isıtma amacıyla, ısı pompasının maksimum çalışma süresi, h. 

Tablo 9. fT ve fθ düzeltme faktörleri 

Isıtma devresi tasarım sıcaklıkları Sembol Birim Değer 

Ortamdan emilen havanın sıcaklık değiĢimleri 

Emilen hava sıcaklığı 
20°C 

fT — 
0,98 

21°C 1 

22°C 1,02 

Isıtma devresi sıcaklık değiĢimleri 

Isıtma devresi tasarım sıcaklıkları 

35°C/28°C 

fθ — 

1,068 

40°C/32°C 1 

55°C/45°C 0,853 
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Aşağıda ısı pompasının ısıtma için gereken ısı ihtiyacının bir kısmını veya tamamını karşılaması 

durumunda uygulanacak hesap yöntemleri gösterilmektedir. 

c) Isı pompasının ısıtma için gereken ısı ihtiyacının ancak bir kısmını karşıladığı durumda; 

                                            olur. 

                                                                                               (26) 

                                                                                        

               : Hacim ısıtması için ısı pompasının üreteç ısı gücü, (kWh) 

                   : Hacim Isıtması için ısı pompasının ürettiği maksimum ısı gücü, (kWh) 

           
                                                                               (27) 

                                                                                  

           
  : Isıtma için ısı pompasından ayrı üretilmesi gereken, arta kalan ısı, (kWh), 

(ısıtma sistemleri kısmı için girdi) 

           : Isıtma için üreteçten çıkması gereken ısı, (kWh), (Isıtma sistemleri kısmından 

alınacak.) 

d) Isı pompasının ısıtma için gereken ısı ihtiyacının tamamını karşılayabildiği durumda; 

                                olur. 

                                                                                                                 (28) 

            
 

 = 0                                                                                                             (29) 

Varsayılan değerler: 

Aşağıda verilen değişkenlerle ilgili bir bilgi mevcut değilse bu değerler kullanılabilir. 

   = 1.0 ;    = 1.068 ;           = 0.4 h
-1

 

Kullanım sıcak suyu için;          = 2.5 W / (m
3
 / h) ;      = 3.4 

Isıtma için;          = 2.7 W / (m
3
 / h) ;          = 3.9 alınır. 

 

3.7.3.2. Besleme ve Egzoz Havalandırma Sistemleri  

Bu sistemler, egzoz havalandırma sistemlerine ek olarak besleme havası (koşullandırılan ortama 

verilen hava) ve dış hava ile de işlem görür. 

3.7.3.2.1. Isı Geri Kazanımı Olmayan Sistemler 

Isı geri kazanımı olmayan sistemlerde üreteç ısı gücü         = 0‟dır. 

3.7.3.2.2. Emilen Hava /Besleme Havası Isı DeğiĢtiricileri 

Emilen hava/Besleme havası ısı değiştiricileri üreteç gibi işlev görmezler. Bu yüzden         = 0‟dır. 
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3.7.3.2.3. Emilen Hava /Besleme Havası Isı Pompası 

Emilen hava / besleme havası ısı pompaları emilen havanın ısısını yalnızca havalandırma sisteminin 

besleme havasına aktarırlar. Isı değiştiricileri ile kombine şekilde de kullanılabilirler. Üretilen ısı hacim 

ısıtmasında kullanılır. 

                                                                                   (30) 

                                                                               

           : Havalandırma sisteminin ısı üretecinden ısıtma sistemine verilen ısıl gücü, 

(kWh) 

         : Isıtma için gerekli enerji, (kWh) (Net enerji kısmından) 

          : Havalandırma sisteminin kontrol ve emisyon ısıl kayıpları, (kWh) (3.4.bölümde 

hesaplandı.) 

         : Havalandırma sisteminin dağıtım ısıl kayıpları, (kWh) (3.5.bölümde hesaplandı.) 

         : Havalandırma sisteminin depolama ısıl kayıpları. (kWh) (3.6.bölümde 

hesaplandı.) 

Tablo 10.Hava hacimsel debisi değiĢimlerine göre düzeltme faktörü fV değerleri 

Ortalama hava hacimsel debisi/maksimum hava 
hacimsel debisi Sembol Birim Değer 

30% 

fV — 

0,71 

40% 0,79 

50% 0,86 

60% 0,93 

70% 1 

80% 1,09 

90% 1,18 
 

Emilen hava / besleme havası ısı pompasından ısıtma sistemine aktarılabilecek maksimum ısı gücü 

aşağıdaki gibidir : 

                                                                                            (31) 

  

                  : Isı pompasından ısıtma sistemine aktarılabilecek maksimum ısı 

gücü,(kWh) 

        : Birim hacimsel debi başına ısı pompasının güç tüketimi, (W / (m
3
 / h)) 

 (ısı değiştiricisi de varsa ısı değiştiricisiyle kombine şekilde hesaplanır.) 

         : Ortalama hava değişim oranı, (h
-1

) 

  : Havalandırılan zonun hacmi, (m
3
) 

  : Emilen hava sıcaklığının değişimi için düzeltme faktörü 

  : Hava hacimsel debisinin değişimi için düzeltme faktörü 
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        : Isıtma için ısı pompasının performans katsayısı 

                  : Isı pompasından önce sisteme eklenmiş olabilen ısı değiştiricisinden 

çıkan ısı. (kWh) 

Hava koşullarına göre testler yapılarak ısı pompasının aylık çalışma zamanları sıcaklık 

sınıfları (bin) yöntemiyle belirlenir. 

                   için bin yöntemiyle belirlenmiş tablo şu şekilde verilmektedir: 

 

 

Tablo 11. Ortamdan emilen hava/Besleme havası ısı pompalarının sıcaklık sınıfı Bin’ler için 

aylık çalıĢma zamanları, (h) 

Ay Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 
θe= -3°C  
Sıcaklık 
aralığı:θe≤ 
0°C   

145 91 0 0 0 0 0 0 0 0 2 62 

θe= +4°C  
Sıcaklık 
aralığı:0°C 
≤ θe ≤7°C 

302 300 517 229 0 0 0 0 0 12 311 407 

θe= +10°C  
Sıcaklık 
aralığı:7°C 
≤ θe ≤15°C 

309 295 229 442 336 43 0 2 152 460 330 288 

 

Emilen hava/besleme havası ısı değiştiricileri ve toprak/besleme havası ısı değiştiricileri genelde 

ısıtma için net enerji hesabında dikkate alınırlar ve üreteç olarak işlev görmezler.Ancak ısı 

değiştiricileri,  emilen hava kaynaklı ısı pompalarıyla kombine şekilde çalıştırılırlarsa havalandırma 

üreteç ısı ihtiyacına olan katkıları aşağıdaki eşitlikle hesaplanır. 

                                                                                              (32) 

         : Ortalama hava değişim oranı, (h
-1

) 

  : Havalandırılan zonun hacmi, (m
3
) 

    : Isı değiştiricisinin ısı geri kazanım verimi 

   : Emilen hava sıcaklığı, (°C)    

  : Dış ortam sıcaklığı, (°C)    

    : Havanın ısıl kapasitesi ,(kJ / (kg · K)) 

  : Havanın yoğunluğu. (kg / m
3
) 

             : Havalandırma sisteminin aylık çalışma süresi, gün adet 

             : Havalandırma sisteminin günlük çalışma süresi, h 
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       =1,22 kJ/(m3·K)=0,34 Wh/(m3·K) kullanılabilir. 

Eğer ısı değiştiricisi yoksa                     ‟dır. 

Aşağıda ısı pompasının ısıtma için gereken ısı ihtiyacının bir kısmını veya tamamını karşılaması 

durumunda uygulanacak hesap yöntemleri gösterilmektedir. 

a) Isı pompasının ısıtma için gereken ısı ihtiyacının ancak bir kısmını karşıladığı durumda; 

                                olur. 

                                                                                                          (33) 

              : Isıtma sistemi için ısı pompasından üretilen ısı gücü, (kWh) 

                  : Isıtma sistemi için ısı pompasından üretilen maksimum ısı gücü, (kWh) 

           
                             

                                                                                                                                       (34) 

           
  : Isıtma için ısı pompasından ayrı üretilmesi gereken, arta kalan ısı, (kWh), 

(ısıtma sistemleri kısmı için girdi) 

           : Isıtma için üreteçten çıkması gereken ısı, (kWh), (Isıtma sistemleri kısmından 

alınacak.) 

 

b) Isı pompasının ısıtma için gereken ısı ihtiyacının tamamını karşılayabildiği durumda; 

                                olur. 

                           

                                                                                                                                       (35) 

           
  = 0                                                                                                             (36) 

Varsayılan değerler: 

Aşağıda verilen değişkenlerle ilgili bir bilgi mevcut değilse bu değerler kullanılabilir. 

   = 1.0 ;    = 1;           = 0.4 h
-1

  

         = 0.6 ;     = 24 
°
C 

         = 1.8 W / (m
3
 / h)  

Isı değiştiricisi yoksa ;          = 3.0  

Isı değiştiricisi varsa ;          = 4.7 alınır. 
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Tablo 12. Emilen hava/ Besleme havası ısı pompasının ısı değiĢtiricili veya ısı değiĢtiricisiz 

olma durumuna göre pel,h,WP ve εel,h,WP değerleri 

Havalandırma Sistemi 

Sıcaklık Sınıfları (Bin) 

1 2 3 

θe≤ 0°C 0°C ≤ θe ≤ 7°C  7°C ≤ θe ≤ 15°C  

Isı değiĢtiricisiz Emilen Hava/Besleme Havası Isı Pompası 

pel,h,WP (W / (m
3
 / h)) 

1,6 1,7 1,8 

εel,h,WP 3,5 3,3 3 

Emilen hava/besleme havası ısı değiĢtiricili Emilen Hava/Besleme Havası Isı Pompası 

pel,h,WP (W / (m
3
 / h)) 

1,6 1,7 1,8 

εel,h,WP 5,2 5 4,7 

 

 

Tablo 13.Emilen hava kaynaklı ısı pompasının ısı değiĢtiricisiyle kombine olarak kullanılması 

durumundaki varsayılan sıcaklık farkları 

Ay Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

θex- θe,mth 
(K) 

15,8 15,0 14,8 11,7 4,6 0,0 -3,1 -0,4 2,2 6,9 12,2 14,9 

ηWÜT,mth=0,6 
için θex- 
θe,mth (K) 

9,5 9,0 8,9 7,0 2,8 0,0 -1,9 -0,2 1,3 4,1 7,3 8,9 

 

 

3.7.3.2.4. Emilen hava /Su ısı pompası 

Emilen hava / su ısı pompaları, emilen havanın ısısını kullanarak sıvı taşıyıcılara aktararak ısıtmada 

kullanılan suyun ya da kullanım sıcak suyunun ısıtılmasını sağlarlar. 

Besleme ve egzoz havalandırma sistemlerinde emilen havadan suya ısı pompaları genelde ısı 

değiştiricileriyle kombine şekilde kullanılırlar. Isı değiştiricisinden geri kazanılan ısı, besleme havasına 

transfer edilir. Bu konu ilerde irdelenmektedir. 

 

Kullanım sıcak suyunun ısıtılması 

Kullanım sıcak suyu için üreteç ısı gücü         kullanım sıcak suyu sistemleri kısmında anlatıldığı gibi 

hesaplanmaktadır. 

Havalandırma sistemlerindeki emilen hava/su ısı pompasında üretilen ısı kullanım sıcak suyunda da 

kullanılır. 

Kullanım sıcak suyunun ısıtılmasında kullanılabilecek, üreteçten çıkan maksimum ısı miktarı aşağıdaki 

gibidir: 

                                                                                               (37) 
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                   : Sıcak su için ısı pompasından üretilen maksimum ısı gücü,(kWh) 

         : Kullanım sıcak suyu ısıtmasında birim hacimsel debi başına ısı pompasının güç 

tüketimi, (W / (m
3
 / h)) 

               : Sistemin emilen havasının ortalama hava değişim oranı, (h
-1

) 

   : Havalandırılan zonun hacmi, (m
3
) 

   : Emilen hava sıcaklığının değişimi için düzeltme faktörü  

     : Sıcak su için ısı pompasının ısıtma etkinlik katsayısı 

                    : Sisteme eklenmiş ısı değiştiricisinden çıkan ısı. (kWh) 

              : Kullanım sıcak suyu için ısı pompası maksimum çalışma süresi, h. 

Isı değiştiricileri,  emilen hava kaynaklı ısı pompalarıyla kombine şekilde çalıştırılırlarsa havalandırma 

üreteç ısı ihtiyacına olan katkıları hesaplanabilir. 

Sisteme eklenmiş ısı değiştiricisinden çıkan ısı                eşitlik 32‟den alınır. 

Aşağıda ısı pompasının kullanım sıcak suyu için gereken ısı ihtiyacının bir kısmını veya tamamını 

karşılaması durumunda uygulanacak hesap yöntemleri gösterilmektedir. 

a) Isı pompasının kullanım sıcak suyu için ısı ihtiyacının ancak bir kısmını karşıladığı durumda; 

                               olur. 

                                  

                                                                                                                                        (38) 

 

               : Sıcak su için ısı pompasından üretilen ısı gücü, (kWh) 

                   : Sıcak su için ısı pompasından üretilen maksimum ısı gücü, (kWh) 

           
                             

                                                                                                                                        (39) 

           
 : Kullanım sıcak suyu için ısı pompasından ayrı üretilmesi gereken, arta kalan 

ısı, (kWh), (Kullanım sıcak suyu sistemleri kısmı için girdi) 

            : Kullanım sıcak suyu için üreteçten çıkması gereken ısı, (kWh), (Kullanım 

sıcak suyu sistemleri kısmından elde edilecek olan değer) 

b) Isı pompasının kullanım sıcak suyu için ısı ihtiyacının tamamını karşılayabildiği durumda; 

                                olur. 

                                                                                                                (40) 

           
 

 = 0                                                                                                              (41) 
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Hacim Isıtması 

Isıtma için üreteç ısı gücü         ısıtma sistemleri kısmında anlatıldığı gibi hesaplanmıştır. 

Havalandırma sistemlerindeki emilen hava/su ısı pompasında üretilen ısı ısıtmada da kullanılabilir. 

Isıtmada kullanılabilecek, üreteçten çıkan maksimum ısı miktarı aşağıdaki gibidir : 

                                                                                               (42) 

                  : Isıtma için ısı pompasından üretilen maksimum ısı gücü, (kWh) 

        : Birim hacimsel debi başına ısı pompasının güç tüketimi, (W / (m
3
 / h)) 

             : Sistemin emilen havasının ortalama hava değişim oranı, (h
-1

) 

  : Havalandırılan zonun hacmi, (m
3
) 

   : Emilen hava sıcaklığının değişimi için düzeltme faktörü  

            : Isıtma amaçlı ısı pompası maksimum çalışma süresi, h. 

  : Isıtma sistemi sıcaklığı değişimi için düzeltme faktörü  

         : Isıtma için ısı pompasının ısıtma etkinlik katsayısı 

              : Isı pompasından sıcak su sistemi için üretim ısı gücü. (kWh) 

Aşağıda ısı pompasının ısıtma için gereken ısı ihtiyacının bir kısmını veya tamamını karşılaması 

durumunda uygulanacak hesap yöntemleri gösterilmektedir. 

c) Isı pompasının ısıtma için gereken ısı ihtiyacının ancak bir kısmını karşıladığı durumda; 

                                            olur. 

 

                                                                                                           (43) 

               : Hacim ısıtması için Isı pompasından üretim ısı gücü, (kWh) 

                   : Hacim Isıtması için ısı pompasından üretilen maksimum ısı gücü, (kWh) 

           
                                                                                         (44) 

           
  : Isıtma için ısı pompasından ayrı üretilmesi gereken, arta kalan ısı, (kWh), 

(ısıtma sistemleri kısmı için girdi) 

           : Isıtma için üreteçten çıkması gereken ısı, (kWh), (Isıtma sistemleri kısmından 

alınacaktır.) 

d) Isı pompasının ısıtma için gereken ısı ihtiyacının tamamını karşıladığı durumda; 

                                olur. 

                                                                                                                 (45) 

            
 

 = 0                                                                                                             (46) 
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Varsayılan değerler: 

Bu bölümde, 

   = 1.0 ;    = 1.068 ;               = 0.4 h
-1

  

Kullanım sıcak suyu için:          = 1.5 W / (m
3
 / h) ; 

Isıtma için:           = 2 W / (m
3
 / h)  

Isı değiştiricisi yoksa ;         = 3.5 ,      = 3.5  

Isı değiştiricisi varsa ;         = 4 ,      = 4 alınır. 

 

3.7.3.2.5. Emilen Hava / Besleme Havası ve Su Isı Pompası 

Emilen hava /besleme havası ve su ısı pompaları (Isı kaynağı: Emilen hava, Isı kuyusu: besleme 
havası ve su) emilen havanın ısısını besleme havasına ve kullanım sıcak suyuna aktarırlar. Üretilen ısı 
kullanım sıcak suyu ve ısıtmada kullanılabilir. 
Isı değiştiricileri,  kural olarak emilen hava kaynaklı ısı pompalarıyla kombine şekilde çalıştırılırlar ve 

havalandırma üreteç ısı ihtiyacına olan katkıları hesaplanabilir. Bu hesap bölüm 3.7.4.‟te 

anlatılmaktadır. 

 
Kullanım sıcak suyunun ısıtılması 

Kullanım sıcak suyu için üreteç ısı gücü         kullanım sıcak suyu sistemleri kısmında anlatıldığı gibi 

hesaplanmaktadır. 

Havalandırma sistemlerindeki emilen hava/su ısı pompasında üretilen ısı kullanım sıcak suyunda da 

kullanılır. 

Kullanım sıcak suyunun ısıtılmasında kullanılabilecek, üreteçten çıkan maksimum ısı miktarı aşağıdaki 

gibidir: 

                                                                                                   (47) 

                   : Sıcak su için ısı pompasından üretilen maksimum ısı gücü,(kWh) 

         : Kullanım sıcak suyu ısıtmasında birim hacimsel debi başına ısı pompasının güç 

tüketimi, (W / (m
3
 / h)) 

              : Sistemin emilen havasının ortalama hava değişim oranı, (h
-1

) 

   : Havalandırılan zonun hacmi, (m
3
) 

   : Emilen hava sıcaklığının değişimi için düzeltme faktörü  

     : Sıcak su için ısı pompasının ısıtma etkinlik katsayısı 

                    : Sisteme eklenmiş ısı değiştiricisinden çıkan ısı. (kWh) 

          : Kullanım sıcak suyu için ısı pompası çalışma süresi,h. 

Isı değiştiricileri,  emilen hava kaynaklı ısı pompalarıyla kombine şekilde çalıştırılırlarsa havalandırma 

üreteç ısı ihtiyacına olan katkıları hesaplanabilir. 
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Sisteme eklenmiş ısı değiştiricisinden çıkan ısı                eşitlik 32‟den alınır. 

Aşağıda ısı pompasının kullanım sıcak suyu için gereken ısı ihtiyacının bir kısmını veya tamamını 

karşılaması durumunda uygulanacak hesap yöntemleri gösterilmektedir. 

a) Isı pompasının kullanım sıcak suyu için ısı ihtiyacının ancak bir kısmını karşıladığı durumda; 

                               olur. 

                                                                                                           (48) 

               : Sıcak su için ısı pompasından üretim ısı gücü, (kWh) 

                   : Sıcak su için ısı pompasından üretilen maksimum ısı gücü, (kWh) 

           
                                                                                        (49) 

           
 : Kullanım sıcak suyu için ısı pompasından ayrı üretilmesi gereken, arta kalan 

ısı, (kWh), (Kullanım sıcak suyu sistemleri kısmı için girdi) 

            : Kullanım sıcak suyu için üreteçten çıkması gereken ısı, (kWh), (Kullanım 

sıcak suyu sistemleri kısmından elde edilecek olan değer) 

b) Isı pompasının kullanım sıcak suyu için ısı ihtiyacının tamamını karşılayabildiği durumda; 

                                olur. 

                                                                                                               (50) 

           
 

 = 0                                                                                                             (51) 

Hacim Isıtması 

Önceki sistemlerdeki prosedürler uygulanır ancak bu tip ısı pompalarında maksimum üreteç ısı gücü 

hesaplanırken kullanım sıcak suyu sistemlerinin önceliği vardır. 

Isıtmada kullanılabilecek, üreteçten çıkan maksimum ısı miktarı aşağıdaki gibidir: 

                                                                                                    (52) 

                  : Isıtma için ısı pompasından üretilen maksimum ısı gücü, (kWh) 

        : Birim hacimsel debi başına ısı pompasının güç tüketimi, (W / (m
3
 / h)) 

          : Sistemin emilen havasının ortalama hava değişim oranı, (h
-1

) 

  : Havalandırılan zonun hacmi, (m
3
) 

   : Emilen hava sıcaklığının değişimi için düzeltme faktörü , 

  : Hava hacimsel debisinin değişimi için düzeltme faktörü, 

         : Isıtma için ısı pompasının ısıtma etkinlik katsayısı, 

              : Isı pompasından sıcak su sistemi için üretim ısı gücü. (kWh) 

                : Isıtma amacıyla,ısı pompası aylık maksimum çalışma süresi,bin i sayısına 

göre, h. 
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Aşağıda ısı pompasının ısıtma için gereken ısı ihtiyacının bir kısmını veya tamamını karşılaması 

durumunda uygulanacak hesap yöntemleri gösterilmektedir. 

c) Isı pompasının ısıtma için gereken ısı ihtiyacının ancak bir kısmını karşıladığı durumda; 

                                            olur. 

                                                                                                            (53) 

               : Hacim ısıtması için Isı pompasından üretilen ısı gücü, (kWh) 

                   : Hacim Isıtması için ısı pompasından üretilen maksimum ısı gücü, (kWh) 

           
                                                                                          (54) 

           
  : Isıtma için ısı pompasından ayrı üretilmesi gereken, arta kalan ısı, (kWh), 

(ısıtma sistemleri kısmı için girdi) 

           : Isıtma için üreteçten çıkması gereken ısı, (kWh), (Isıtma sistemleri kısmından 

alınır.) 

d) Isı pompasının ısıtma için gereken ısı ihtiyacının tamamını karşıladığı durumda; 

                                olur. 

                                                                                                                (55) 

            
 

 = 0                                                                                                            (56) 

Varsayılan değerler: 

Bu bölümde; 

  =   =1.0;          =              =0.4 h
-1

; 

 Kullanım sıcak suyu için:         =1.5 W/(m
3
 / h); 

Isıtma için:         =1.8 W/(m
3
 / h)  

Isı değiştiricisi yoksa ;      = 3.5 ;          = 3.0  

Isı değiştiricisi varsa ;      = 4 ;          = 4.7 alınır.  

 

3.7.3.3. Hava ile Isıtma Sistemleri 

Hava ile ısıtma sistemleri, ısı taşıyıcısı olarak sadece havayı kullanan sistemlerdir ve en az bir ısı 

üreteçleri var, ilave olarak bir de ısı değiştiricileri olabilir. 

Hava ile ısıtma sisteminde ısı değiştiricisi ve/veya ısı pompası kullanılıyorsa Bölüm 3.7.3.2.‟deki 

hesaplamalar yapılır.  

Yeniden ısıtma serpantini için ise aşağıdaki eşitlik kullanılır:  

                                                                                          (57)      
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               : Yeniden ısıtma serpantinleri için ısıtma sisteminin ısı gücü, (kWh) 

    : Isıtılan ortamın ısıtma ihtiyacı, (kWh) 

     : Isıtma sisteminin kontrol ve emisyon kayıpları, (kWh) 

    : Isıtma sisteminin dağıtım kayıpları, (kWh) 

    : Isıtma sisteminin depolama kayıpları, (kWh) 

      : Havalandırma sisteminin kontrol ve emisyon kayıpları, (kWh) 

     : Havalandırma sisteminin dağıtım kayıpları, (kWh) 

     : Havalandırma sisteminin depolama kayıpları, (kWh) 

           : Yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı kazancı,(kWh) 

          : Isı pompasından ısıtma sistemi için üretilen ısı. (kWh) 

Varsayılan değerler: 

Bu bölümde;  

a) Elektrikli yeniden ısıtma serpantini kullanılıyorsa; 

     = 0 kWh,      = 0 kWh ;     = 0 kWh alınır. 

b) Emilen havadan besleme havasına ısı pompası kullanılıyorsa ; 

     = 0 kWh alınır. 

 

3.7.4. Emilen Havadan Geri Kazanılan Isı GiriĢi 

Havalandırma sistemlerinde, emilen havadan geri kazanılan ısı girişi         hesaplanmıştır. 

3.7.4.1. Egzoz Havalandırma Sistemleri  

3.7.4.1.1. Isı Geri Kazanımı olmayan sistemler 

Isı geri kazanımı olmayan sistemlerde, havalandırma sistemine emilen havadan geri kazanılan ısı 

girişi yoktur.         = 0‟dır. 

3.7.4.1.2. Emilen Hava / Su Isı Pompası 

Kullanım sıcak suyunun ısıtılması 

Kullanım sıcak suyunun ısıtılması için ortamdan emilen havadan suya ısı pompası tarafından ısı geri 

kazanımı aşağıdaki formülle hesaplanır. 

                               –                                                         (58) 

             :  Kullanım sıcak suyu için emilen havadan ısı pompası ile geri kazanılan ısı, 

(kWh) 



BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ 

 

147 
 

              : Isı pompasından sıcak su sistemi için üretilen ısı gücü,(kWh) 

        : Kullanım sıcak suyu ısıtmasında Birim hacimsel debi başına ısı pompasının güç 

tüketimi, (W / (m
3
 / h)) 

              : Sistemin emilen havasının ortalama hava değişim oranı, (h
-1

) 

  : Havalandırılan zonun hacmi, (m
3
) 

          : Kullanım sıcak suyu için ısı pompası çalışma süresi,h. 

 

Hacim Isıtması 

Hacim Isıtması için ortamdan emilen havadan, emilen hava/ su ısı pompası tarafından ısı geri 

kazanımı aşağıdaki formülle hesaplanır. 

                              –                                                            (59) 

               :  Hacim ısıtması için emilen havadan ısı pompası ile geri kazanılan ısı , 

(kWh) 

               : Isı pompasından ısıtma sistemi için üretilen ısı gücü, (kWh) 

        : Hacim ısıtmasında Birim hacimsel debi başına ısı pompasının güç tüketimi, (W / 

(m
3
 / h)) 

              : Sistemin emilen havasının ortalama hava değişim oranı, (h
-1

) 

  : Havalandırılan zonun hacmi. (m
3
) 

          : Isıtma amaçlı ısı pompası çalışma süresi, h. 

Ortamdan emilen hava/su ısı pompası tarafından geri kazanılan ısının toplam miktarı iki değeri 

birbirine ekleyerek bulunur. 

                                                                                        (60) 

           : Hacim ısıtması için emilen havadan yıllık olarak ısı pompası ile geri kazanılan 

ısı , (kWh)Isı  

             :  Kullanım sıcak suyu için emilen havadan ısı pompası ile geri kazanılan ısı, 

(kWh) 

 

Varsayılan değerler: 

Bu bölümde; 

             = 0.4 h
-1

 ; 

Kullanım sıcak suyu için:          = 2.5 W / (m
3
 / h) ; 

Isıtma için:           = 2.7 W / (m
3
 / h) alınır. 
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3.7.4.2. Besleme ve Egzoz Havalandırma Sistemleri  

3.7.4.2.1.   Isı Geri Kazanımı Olmayan Sistemler 

Isı geri kazanımı olmayan sistemlerde, havalandırma sistemine ortamdan emilen havadan geri 

kazanılan ısı girişi yoktur.         = 0‟dır. 

3.7.4.2.2. Emilen Hava /Besleme Havası Isı DeğiĢtiricileri 

Isıtma için enerji ihtiyacı      hesaplanırken dikkate alınır. Isı üreteci gibi ele alınmazlar.         = 0‟dır. 

3.7.4.2.3. Emilen Hava/ Besleme Havası Isı Pompası 

Hacim Isıtması 

Isıtma için ortamdan emilen havadan besleme havasına ısı pompası tarafından ısı geri kazanımı 

aşağıdaki formülle hesaplanır. 

                               –                                                        (61) 

               :  Hacim ısıtması için emilen havadan ısı pompası ile geri kazanılan ısı , 

(kWh) 

                : Isı pompasından ısıtma sistemi için üretilen ısı gücü, (kWh) 

          : Hacim ısıtmasında Birim hacimsel debi başına ısı pompasının güç tüketimi, (W / 

(m
3
 / h)) 

         : Sistemin emilen havasının ortalama hava değişim oranı, (h
-1

) 

  : Havalandırılan zonun hacmi. (m
3
) 

            :Isı pompasının çalışma süresi, bin ikapsamında, h. 

Varsayılan değerler: 

Bu bölümde; 

3.7.3.2‟deki varsayılan değerler kullanılır. 

         = 0.4 h
-1

 ;            = 1.8 W / (m
3
 / h) alınır. 

3.7.4.2.4.  Emilen Hava /Su Isı Pompası 

Kullanım sıcak suyunun ısıtılması  

Kullanım sıcak suyunun ısıtılması için ortamdan emilen havadan suya ısı pompası tarafından ısı geri 

kazanımı aşağıdaki formülle hesaplanır. 

                             –                                                          (62) 

             :  Kullanım sıcak suyu için emilen havadan ısı pompası ile geri kazanılan ısı, 

(kWh) 

               : Isı pompasından sıcak su sistemi için üretilen ısı gücü, (kWh) 
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        : Kullanım sıcak suyu ısıtmasında Birim hacimsel debi başına ısı pompasının güç 

tüketimi, (W / (m
3
 / h)) 

             : Sistemin emilen havasının ortalama hava değişim oranı, (h
-1

) 

  : Havalandırılan zonun hacmi (m
3
) 

          : Isı pompasının sıcak su için çalışma süresi, h. 

 

Hacim Isıtması 

Isıtma için ortamdan emilen havadan suya ısı pompası tarafından ısı geri kazanımı aşağıdaki formülle 

hesaplanır. 

                              –                                                            (63) 

              :  Hacim ısıtması için emilen havadan ısı pompası ile geri kazanılan ısı , 

(kWh) 

              : Isı pompasından ısıtma sistemi için üretilen ısı gücü,  (kWh) 

        : Hacim ısıtmasında Birim hacimsel debi başına ısı pompasının güç tüketimi, (W / 

(m
3
 / h)) 

             : Sistemin emilen havasının ortalama hava değişim oranı, (h
-1

) 

  : Havalandırılan zonun hacmi. (m
3
) 

          : ısı pompasının, hacim ısıtması amacıyla çalışma süresi, h. 

Varsayılan değerler: 

Bu bölümde; 

              = 0.4 h
-1

 ; 

Kullanım sıcak suyu için:         = 1.5 W / (m
3
 / h) ; 

Isıtma için:          = 2 W / (m
3
 / h) alınır. 

3.7.4.2.5. Emilen Hava / Besleme Havası ve Su Isı Pompası 

Kullanım sıcak suyu ısıtması  

Kullanım sıcak suyunun ısıtılması için ortamdan emilen havadan besleme havasına ve suya ısı 

pompası tarafından ısı geri kazanımı aşağıdaki formülle hesaplanır. 

                             –                                                             (64) 

               :  Kullanım sıcak suyu için emilen havadan ısı pompası ile geri kazanılan ısı, 

(kWh) 

               : Isı pompasından sıcak su sistemi için üretilen ısı gücü, (kWh) 
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        : Kullanım sıcak suyu ısıtmasında Birim hacimsel debi başına ısı pompasının güç 

tüketimi, (W / (m
3
 / h)) 

              : Sistemin emilen havasının ortalama hava değişim oranı, (h
-1

) 

  : Havalandırılan zonun hacmi, (m
3
) 

          : Isı pompasının sıcak su için çalışma süresi, h. 

 

Hacim Isıtması 

Isıtma için ortamdan emilen havadan besleme havasına ve suya ısı pompası tarafından ısı geri 

kazanımı aşağıdaki formülle hesaplanır. 

                             –                                                              (65) 

             :  Hacim ısıtması için emilen havadan ısı pompası ile geri kazanılan ısı , (kWh) 

              : Isı pompasından ısıtma sistemi için üretilen ısı gücü, (kWh) 

         : Hacim ısıtmasında Birim hacimsel debi başına ısı pompasının güç tüketimi, (W / 

(m
3
 / h)) 

              : Sistemin emilen havasının ortalama hava değişim oranı, (h
-1

) 

  : Havalandırılan zonun hacmi, (m
3
) 

          : ısı pompasının, hacim ısıtması amacıyla çalışma süresi, h. 

Varsayılan değerler: 

Bu bölümde; 

  =   =1.0;      =              =0.4 h
-1

; 

Kullanım sıcak suyu için:         =1.5 W/(m
3
 / h); 

Isıtma için:         =1.8 W/(m
3
 / h)  

 

3.7.4.3. Hava ile Isıtma Sistemleri 

Hava ile ısıtma sistemleri, ısı taşıyıcısı olarak sadece havayı kullanan sistemlerdir ve en az bir ısı 

üreteçleri var, ilave olarak bir de ısı değiştiricileri olabilir. 

Hava ile ısıtma sistemlerinde emilen hava ısı pompaları kullanıldığı durumlar bölüm 3.7.4.2.‟ deki gibi 

hesaplanır. Isı pompası kullanılmayan sistemlerde            = 0‟dır. 

Varsayılan değerler: 

3.7.3.2.‟deki değerler kullanılır. 
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EK A 

 

Havalandırma Sistemleri 

 

Aşağıda,  raporda anlatılan sistemlerin şekilleri gösterilmiştir. 

Bazı şekillerdeki kısaltmaların açıklamaları şöyledir: 

AB: Ortamdan emilen hava 

Yukarıda bahsedildiği üzere, ortamdan emilen hava (kısaca emilen hava denmiştir.) ısı pompasına 

giren hava olarak kullanılmaktadır. 

FO: Atılan hava (egzoz havası) 

İşlem gördükten sonra dışarıya atılan havadır. 

AU: DıĢ hava 

Atmosferden alınan dış havadır. 

ZU: Besleme havası 

Isı geri kazanımı varsa, ısı değiştiricisinden geçip işlem gören ve ortama verilen yani odaya beslenen 

havadır. 

SH: Isıtma 

DHW: Kullanım Sıcak Suyu 

UM: Tekrar dolaĢan hava (Geri dolaĢım havası) 

 

A.1 Egzoz Havalandırma Sistemleri 

A.1.1 . Isı geri kazanımsız egzoz havalandırma sistemleri 

 

ġekil A.1. AB: Ortamdan emilen hava, FO: Atılan hava 
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Ortamdan emilen hava işlem görmeden egzoz havası olarak atılır. 

                 

ġekil 13Oda fanlarıyla egzoz havalandırma sisteminin bina modeli 

ġekil A.3.Merkezi fanla egzoz havalandırma sisteminin bina modeli 

 

A.1.2 . Emilen Hava/Su Isı pompalı egzoz havalandırma sistemleri 

         

ġekil 14. AB: Emilen hava, FO: Egzoz havası, SH: Isıtma, DHW: Kullanım sıcak suyu 

ġekil A.5. Isı pompalı egzoz havalandırma sistemi 

Emilen Hava/Su ısı pompası,  kullanım sıcak suyu veya ısıtma için enerji ihtiyacını karşılamada da 

kullanılabilir.          
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A.2 Besleme ve Egzoz Havalandırma Sistemleri 

A.2.1 . Isı geri kazanımsız besleme ve egzoz havalandırma sistemleri 

        

ġekil A.6. AB: Emilen hava, FO: Egzoz havası, AU: Dış hava, ZU: Besleme havası 

ġekil A.7. Isı geri kazanımsız besleme ve egzoz havalandırma sistemlerinin bina modeli 

 

 

A.2.2 . Emilen hava/Besleme havası ısı değiĢtiricili besleme ve egzoz havalandırma 

sistemleri 

A.2.2.1 Merkezi Sistem 

    

ġekil A.8. AB: Emilen hava, FO: Egzoz havası, AU: Dış hava, ZU: Besleme havası 

ġekil 15Bir bina için emilen hava/besleme havası ısı değiştiricili merkezi besleme ve egzoz 

havalandırma sistemlerinin bina modeli 
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A.2.2.2 Merkezi Olmayan Sistem (Oda bazında) 

 

ġekil A.10. Sistem 1 

ġekil A.11. Sistem 2 

 

ġekil 16 Oda bazında emilen hava/besleme havası ısı değiştiricili besleme ve egzoz havalandırma 

sistemlerinin bina modeli 

 

A.2.2.3 Emilen hava/Besleme havası ısı pompalı, Emilen hava/Besleme havası ısı değiĢtiricili ve 
ısı değiĢtiricisiz besleme ve egzoz havalandırma sistemleri 

 

ġekil 17 A.13. Isı değiştiricisiz, ısı pompalı besleme ve egzoz havalandırma sistemleri 

ġekil A.14. Isı değiştiricili, ısı pompalı besleme ve egzoz havalandırma sistemleri 
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ġekil 18Emilen hava/Besleme havası ısı pompalı besleme ve egzoz havalandırma sistemlerinin bina 

modeli 

 

A.2.2.4 Emilen hava/Besleme havası ısı pompalı ve Emilen hava/Besleme havası ısı değiĢtiricili 
besleme ve egzoz havalandırma sistemleri 

 

ġekil A.16. Isıtma veya kullanım sıcak suyunun ihtiyacının da karşılanmasını sağlayan ısı pompalı ve 

ısı değiştiricili sistem 

 

ġekil A.17. Isı pompalı ve ısı değiştiricili sistemin bina modeli 
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A.2.2.5  Emilen hava/Besleme havası/Su ısı pompalı ve Emilen hava/Besleme havası ısı 
değiĢtiricili besleme ve egzoz havalandırma sistemleri 

                   

ġekil A.18. Isıtma ve/veya kullanım sıcak suyu ihtiyacının karşılanmasını sağlayan emilen 

hava/besleme havası/su ısı pompalı ve ısı değiştiricili besleme ve egzoz havalandırma sistemi  

ġekil A.19. Isıtma ve/veya kullanım sıcak suyu ihtiyacının karşılanmasını sağlayan emilen 

hava/besleme havası/su ısı pompalı ve ısı değiştiricili besleme ve egzoz havalandırma sisteminin bina 

modeli 

A.3 Havayla Isıtma sistemleri 

A.3.1 . Emilen hava/Besleme havası ısı pompalı, Emilen hava/Besleme havası ısı 

değiĢtiricili ve ısı değiĢtiricisiz, geri dolaĢımsız 

         

ġekil A.20. Emilen hava/Besleme havası ısı pompalı, Emilen hava/Besleme havası ısı değiştiricisiz, 

geri dolaşımsız 

ġekil A.21. Emilen hava/Besleme havası ısı pompalı, Emilen hava/Besleme havası ısı değiştiricili, geri 

dolaşımsız 

 

ġekil A.22. Yeniden ısıtma serpantini 
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ġekil A.23. Emilen hava/Besleme havası ısı pompalı, Emilen hava/Besleme havası ısı değiştiricili ve 

ısı değiştiricisiz, geri dolaşımsız sistemin bina modeli 

A.3.2 . Isı değiĢtiricili, geri dolaĢımlı 

 

ġekil A.24. Sadece hava ısıtmalı geri dolaşımlı 

ġekil A.25. Isı değiştiricili resirkülasyon geri dolaşımlı  

ġekil A.26. Isı değiştiricili resirkülasyon geri dolaşımlı  

ġekil A.27. Yeniden ısıtma serpantini 
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ġekil A.28. Emilen hava/Besleme havası ısı pompalı, Emilen hava/Besleme havası ısı değiştiricili, geri 

dolaşımlı sistemin bina modeli 
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4. KULLANIM SICAK SUYU SĠSTEMLERĠ 

4.1. Üreteç Isısı 

Kullanma sıcak suyu sistemi için üreteç ısısını veren ifade aşağıda gösterilmektedir. 

, , , ,w outg w b w d w sQ Q Q Q    (1) 

Burada; 

,w outgQ
 

: Kullanım sıcak suyu sistemi için üreteç ısıl gücü, (kWh) 

,w bQ
 

: Enerji ihtiyacı, (kWh) 

,w dQ
 

: Kullanım sıcak suyunun çevreye olan dağıtım ısıl kayıpları,(kWh) 

,w sQ
 

: Kullanım sıcak suyunun sistemde depolanması ile meydana gelen ısıl kayıplar,(kWh) 

 

4.2. Kullanım Sıcak Suyu Ġçin Üretece Verilmesi Gereken Isı 

Kullanım sıcak suyu üretecine verilmesi gereken ısıyı gösteren denklem aşağıda yer almaktadır. 

, , , ,w f w outg w g w regQ Q Q Q    (2) 

Burada; 

,w fQ
 

: Kullanım sıcak suyu için üretece verilmesi gereken enerji,(kWh) 

,w outgQ
 
: Kullanım sıcak suyu üreteç ısıl gücü,(kWh) 

,w gQ
 

: Kullanım sıcak suyu üretecinin ısıl kayıpları,(kWh) 

,w regQ
 

: Yenilenebilir enerji katkısı. (kWh) 

 

Yenilenebilir enerji katkısı aşağıda gösterilen eşitlikten hesaplanır. 

, , ,w reg w sol w inQ Q Q   (3) 

Burada; 

,w solQ
 

: Güneş enerjisinin kullanım sıcak suyuna katkısı, (kWh)         

,w inQ
 

: Çevre ısısı. (kWh) 

,w solQ  ve ,w inQ sırasıyla Bölüm 4.7.2‟de ve 4.7.3.10‟da hesaplanmaktadır. 
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4.3. Destek Enerjisi 

Kullanım sıcak suyu sistemi için destek enerjisini gösteren ifade aşağıda yer almaktadır. 

, , , , , , ,w aux w d aux w s aux w g auxQ Q Q Q    (4) 

,w auxQ
 

: Kullanım sıcak suyu için destek enerjisi, (kWh) 

, ,w d auxQ
 
: Kullanım sıcak suyu için dağıtım destek enerjisi, (kWh) 

, ,w s auxQ
 
: Kullanım sıcak suyu için depolama destek enerjisi, (kWh) 

, ,w g auxQ
 
: Kullanım sıcak suyu için ısı üretimi destek enerjisi. (kWh) 

 

4.4. Kullanım Sıcak Suyu Enerji Ġhtiyacı  

Binanın sıcak su ihtiyacı tek bir sistem tarafından sağlanması durumunda hesaplamalar bu tek sistem 
üzerinden yapılır. Bunun yanı sıra bir binada sıcak su ihtiyacını temin edecek birden fazla sistem yer 
alabilir. Bu durumda her bir sistem için benzer hesaplar yapılacaktır. 

Genel olarak bir kullanım sıcak suyu sistemi; sıcak su üreteci, dağıtım sistemi (borular ve pompalar), 
depolama tankı (eğer ihtiyaç duyulursa) gibi parçaları içinde barındırmaktadır. 

Kullanım sıcak suyu için enerji ihtiyacı aşağıdaki denklem ile kısaca hesaplanabilir. 

 , ,w b w w m kQ c V         (5)                                                                           

Burada; 

,w bQ
 

: Kullanım sıcak suyu için enerji ihtiyacı, (kWh) 

   : Suyun yoğunluğu, (kg/lt) 

c   : Özgül ısı kapasitesi, 1,163 · 10
-3   
(kWh/ kg · K) 

wV
 

: Kullanım suyu hacmi, (lt) 

,w m
 

: Kullanım noktasındaki ortalama su sıcaklığı, 
o
C 

k   : Şebeke suyu sıcaklığı, 
o
C  

Kullanım noktasındaki ortalama su sıcaklığı ve şebeke suyu sıcaklığı için herhangi bir bilgi mevcut 

değilse varsayılan değerler olarak Kullanım noktasındaki ortalama su sıcaklığı için 50 ºC, şebeke suyu 

sıcaklığı için 10 ºC değerleri kullanılabilir. 

Kullanım sıcak suyu hacmi, binanın ne amaçla kullanıldığına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki 
tablo değişik bina tiplerine göre günlük kişi başına düşen kullanım sıcak suyu miktarını göstermektedir. 
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Tablo 1. Sıcak su tüketimi 

Konut Tipi wV  (lt/gun. kişi) 

Apartman 45 

Tekil Aile Konutu, Rezidans 60 

  

4.5. Dağıtım 

4.5.1. Binalarda Merkezi Kullanım Suyu Beslemesi 

4.5.1.1. Isıl Kayıplar 

Kullanım sıcak su dağıtım borularında dolaşımın olması ya da olmaması durumu için ısıl kayıpları 

veren ifade aşağıda gösterilmektedir. 

     
  

    
                                                                                                                  (6) 

Burada; 

U  : Isı geçiş katsayısı (W/mK) 

,w m
 

: Ortalama boru sıcaklığı, (
o
C) 

i  : Ortalama çevre sıcaklığı, (
o
C) 

L  : Sıcak su dağıtım borularının uzunluğu, (m) 

dNutz,mth  : Kullanım sıcak suyu aylık kullanımı, (d) 

tNutz,T  : Ortalama boru sıcaklığında günlük kullanım, (h) 

 

Herhangi bir bilgi mevcut değilse varsayılan değerler olarak ortalama boru sıcaklığı için 50 ºC , 

ortalama çevre sıcaklığı için 10 ºC değerleri kullanılabilir. 

Eğer bina 1980‟den önce yapıldıysa 0.2U  ( / )W m K ; eğer 1980‟den sonra yapıldıysa 0.4U 

( / )W m K  değeri kullanılabilir. 

Eğer sistem dolaşımlı ise, L  aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

2 0.0125G G GL L L B      (7) 

Eğer sistem dolaşımlı değilse, L  aşağıdaki gibi hesaplanır. 

2 0.0625G G GL L L B       (8) 

Yukarıdaki denklemlerde yer alan terimler aşağıda açıklanmaktadır. 

GL
  : Bina boyu (m) 

GB
  : Bina genişliği (m) 
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Bu eşitlikteki GL  ve GB  değerleri bina formlarına uygun olarak hesaplanır. Aşağıda bina formlarına 

göre alınacak değerler gösterilmektedir. 

Dikdörtgen  Form 

 

ġekil 1. Dikdörtgen Form 

                                                            (9) 

                                                             (10)        

 

“L”  Form 

 

ġekil 2. “L” Form 

                      

                                                             (11) 

                                                             (12) 

                                                                           
 

 “T”  Form 

 

 ġekil 3. “T” Form 
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                                                                    (13)           

                                                       (14) 

     

“U”  Form    

 

ġekil 4. “U” Form 

 

                                                          (15)
 

                                                          (16) 

 

Artı “+” Form 

                

 

ġekil 5. Artı “+” Form
 

 

                               (17) 

                                 (18) 
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Avlulu Dikdörtgen Form
     

 

 

ġekil 6. Avlulu Form 

                                                       (19)
 

                                                       (20) 

 

 

Ġkili Dikdörtgen Form                         

 

ġekil 7. İkili Dikdörtgen Form 

                                            (21) 

                                            (22) 
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4.5.1.2. Kullanım Sıcak Suyunun DolaĢımı Ġçin Destek Enerjisi 

Enerji Gideri 

Dolaşım pompasını çalıştırmak için gerekli destek enerjisi aşağıdaki ifade ile hesaplanır. 

, , , , , ,w d aux w d hyrd w d auxQ W e   (23) 

Burada; 

, ,w d auxQ
 

: Destek enerjisi gideri, (kWh) 

, ,w d hydrW
 
: Hidrolik enerji gereksinimi, (kWh) 

, ,w d auxe
 
: Dolaşım pompasının işletimi için gider faktörü. 

Hidrolik Enerji Gereksinimi 

Isıtma sistemlerinin hidrolik enerji gereksinimi tasarım noktasındaki hidrolik güçten elde edilir. 
Aşağıdaki denklem hidrolik enerji gereksinimini hesaplamak için kullanılmaktadır. 

             
     

    
              (24) 

Burada;  

hydrP
 

: Tasarım noktasındaki pompanın hidrolik gücü, (W) 

dNutz,mth  : Kullanım sıcak suyu kullanma periyodu, (d) 

z  : Sirkülasyon pompası günlük çalışma süresi, (h) 

 

Pompanın hidrolik gücü aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

0.2778hydrP p V    (25) 

Burada; 

V   : Tasarım noktasındaki hacimsel debi, (m
3
/h) 

p
 

: Tasarım noktasındaki basınç düşümü, (kPa) 

 

Hacimsel debi ise aşağıdaki şekilde hesaplanır.  

,

1.15

w d

z

Q
V





 (26) 

Burada; 

,w dQ
 : Dolaşım sistemindeki ısıl kayıplar, (kWh) 
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z  : Dolaşım döngüsündeki sıcaklık farkı. (K) 

Dolaşım döngüsündeki sıcaklık farkı ( z ) 5 K olarak alınır. 

Ayrıca depolama sistemleri için basınç düşümü ( p )  1 kPa, anlık sistemler için ise basınç düşümü (

p ) 15 kPa olarak alınır. 

 

Gider Faktörü 

Dolaşım pompasının performansını değerlendirmek için gider faktörü aşağıda gösterildiği şekilde 
hesaplanır. 

 , , 1 2w d aux e p pe f C C    (27) 

Burada; 

ef  : Etkenlik faktörü 

1pC
 

: Sabit değer (Tablo 2‟den alınır.) 

 2pC
 

: Sabit değer (Tablo 2‟den alınır.) 

 

Etkenlik faktörü aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanır. 

0.5

200
1.25e

hydr

f b
P

  
        

 (28) 

Burada; 

b  : Gereksinimi karşılayan pompalarda 1, gereksinimi karşılamayan pompalarda 2 alınır. 

 
Tablo 2. Pompa kontrol katsayıları 

Pompa Kontrolü 1pC  2pC  

Kontrolsüz 0.25 0.94 

Kontrollü 0.50 0.63 
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4.6. Depolama 

4.6.1. Dolaylı Olarak Isıtılan Kullanım Sıcak Suyu Depolama Tankları 

4.6.1.1. Isıl Kayıplar 

Dolaylı olarak ısıtılan kullanım sıcak suyu depolama tankının ısıl kayıpları aşağıda gösterilen denklem 

ile hesaplanır.  

                     
       

  
                                                                          (29) 

Burada;  

,w sQ
 

: Kullanım sıcak suyu tankının beklemede kalma (stand-by) ısıl kayıpları, (kWh)  

Verbindungf : Boru kayıpları için düzeltme faktörü, 

i  : Ortam sıcaklığı, (ºC) 

dNutz,mth : Kullanım sıcak suyu kullanma periyodu, (d) 

,B Sq
 

: Günlük beklemede kalma ısıl kayıpları, (kWh) 

Ortam sıcaklığı ( i ) ; eğer depolama tankı iklimlendirilmeyen bölgenin içerisinde ise 13 
0
C , eğer 

iklimlendirilen bölgenin içerisinde ise 20 
0
C alınır. 

Bunun yanı sıra, üreteçle depolama tankı aynı ortamdaysa boru kayıpları için düzeltme faktörü (

Verbindungf ) 1.2 değerini alır. Eğer depolama tankı geri besleme ısısını sadece elektrikli daldırma tip 

ısıtıcıdan alıyorsa boru kayıpları için düzeltme faktörü ( Verbindungf ) 1 değerini alır. 

Eğer günlük beklemede kalma ısıl kayıpları ( ,B Sq ) doğrudan bilinmiyorsa, bu kayıplar aşağıdaki 

formüllerle yaklaşık olarak hesaplanabilir. Hesaplama için depolama tankının 1000 lt‟den büyük ya da 

küçük olmasına göre aşağıdaki formüller verilmiştir. 

Depolama tankı 1000 lt‟den küçük ise; 

0.77

, 0.8 0.02B Sq V     (30)                                                                                           

Depolama tankı 1000 lt‟den büyük ise; 

0.35

, 0.5 0.39B Sq V    (31) 

Burada; 

V  : Depolama tankının nominal kapasitesi (lt) 

Eğer depolama tankının kapasitesi belli değilse; aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. 
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, ,

,

860

( )

w b d N

s

w m k s

Q f
V

  

 


 
                                                                             (32) 

Burada; 

sV  : Depolama hacmi (lt) 

, ,w b dQ
 

: Kullanım sıcak suyu için günlük enerji ihtiyacı, (kWh) 

Nf  
: Etkenlik faktörü, 

,w m
 

: Ortalama depolama sıcaklığı, (ºC) 

k  
: Şebeke suyu sıcaklığı, (ºC) 

 s  
: Depolama tankı verimi, 

Ortalama depolama sıcaklığı ( ,w m ), 50
º
C olarak kabul edilmiştir. Şebeke suyu sıcaklığı ( k ) ise 10

º
C 

olarak kabul edilmiştir. Depolama tankının verimi ( s ); düşey tanklarda 0.95, yatay tanklarda 0.9 

olarak alınacaktır. 

Bunların yanı sıra etkenlik faktörü ( Nf ), aşağıdaki formülden hesaplanır. 

,

1
N

nutz T Sp

f
t n




 (33) 

Burada; 

Spn : Gün içindeki pik değere ulaşma sayısı 

,nutz Tt : Günlük kullanım süresi  

 

Çift Bölmeli GüneĢ Depolama Tankları 

Dolaylı olarak ısıtılan kullanım sıcak suyu tankının ısıl kayıplarını hesaplamak için aşağıdaki denklem 
kullanılır.  

                    
       

  
                            

      

               
                               (34) 

Burada;  

,w sQ
 : Kullanım sıcak suyu tankının beklemede kalma ısıl kayıpları, (kWh)  

Verbindungf
: Boru kayıpları için düzeltme faktörü. 

i  : Ortam sıcaklığı (ºC) 
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dNutz,mth : Kullanım sıcak suyu kullanma periyodu, (d) 

,B Sq
 : Günlük beklemede kalma ısıl kayıpları (kWh) 

i  : Depolama tankı ve çevresiyle arasındaki sıcaklık farkı, (ºC) (Güneş sistemlerinde 

47K alınır.) 

,s auxV
 : Depolama tankının sıcak su sistemiyle ısıtılan kısmının nominal üst hacmi, (lt) 

,s solV
 : Depolama tankının güneş enerjisi sistemiyle ısıtılan kısmının nominal alt hacmi, (lt) 

Günlük beklemede kalma ısıl kayıpları aşağıda gösterilen denklem yardımıyla hesaplanır. 

  0.4 ,

, , ,

, ,

0.4 0.2
s aux

B S s aux s sol

s aux s sol

V
q V V

V V

 
       

 (35) 

 

Ayrıca boru kayıpları için düzeltme faktörü aşağıda açıklandığı şekilde alınacaktır. 

1.2Verbindungf   ( üreteçle depolama tankı aynı ortamdaysa) 

1Verbindungf   (beklemede kalma depolama tankı geri besleme ısısını sadece elektrikli daldırma tip 

ısıtıcıdan alıyorsa) 

 

4.6.2. Elektrikle Isıtılan Kullanım Suyu Depolama Isıtıcıları 

Elektrikle ısıtılan kullanım suyu depolama ısıtıcılarından, depolama tankı kayıpları aşağıdaki ifade ile 
elde edilir. 

        
       

  
                 (36) 

Burada;  

,w sQ
 

: Depolama suyu ısıtıcısındaki beklemede kalma ısıl kayıpları, (kWh) 

i  : Ortam sıcaklığı, (ºC) 

dNutz,mth : Kullanma sıcak suyu kullanım periyodu, (d) 

,B Sq
 

: Günlük beklemede kalma ısıl kayıpları, (kWh) 

 

Ortam sıcaklığı ( i ) ; eğer depolama tankı iklimlendirilmeyen bölgenin içerisinde ise 13 
0
C , eğer 

iklimlendirilen bölgenin içerisinde ise 20 
0
C alınır. 

Eğer günlük beklemede kalma ısıl kayıpları bilinmiyorsa aşağıda gösterilen denklemin yardımıyla 
hesaplanır. 
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0.8

, 0.29 0.019B Sq V  
                                                                                            (37) 

Burada; 

V   : Nominal depolama kapasitesi (lt) 

Bunun yanı sıra depolama hacmini bulmak için aşağıdaki yöntem izlenir. 

Elektriğin gece depolanması (gece boyunca hızlı şarj) durumunda depolama hacmi aşağıdaki şekilde 
hesaplanır. 

, ,

,

1.42 860

( )

w b d N

s

w m k s

Q f
V

  

  


 
 (38) 

Elektriğin gün boyu depolanması (sürekli şarj olmasıyla) durumunda depolama hacmi aşağıdaki 
şekilde hesaplanır.  

, ,

,

0.67 860

( )

w b d N

s

w m k s

Q f
V

  

  


 
 (39) 

Burada; 

sV
  

: Depolama hacmi (lt) 

, ,w b dQ
 

: Kullanım sıcak suyu için günlük enerji ihtiyacı, (kWh) 

Nf  
: Etkenlik faktörü, 

,w m
 

: Ortalama depolama sıcaklığı, (ºC) 

k   
: Şebeke suyu sıcaklığı, (ºC) 

 s  
: Depolama ısıtıcısı etkenlik değeri, 

Ortalama depolama sıcaklığı ( ,w m ), 50
º
C olarak kabul edilmiştir. Şebeke suyu sıcaklığı ( k ) ise 10

º
C 

olarak kabul edilir. 

Bunun yanı sıra, depolama ısıtıcısı verimi ( s ); düşey ısıtıcılarda 0.95 ve yatay ısıtıcılarda 0.9 olarak 

alınır. 

Ayrıca, etkenlik faktörü ( Nf ), aşağıdaki formülden hesaplanır. 

,

1
N

nutz T Sp

f
t n




 (40) 

Burada; 

Spn
 

: Gün içindeki pik değere ulaşma sayısı, (1/d) 
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,nutz Tt
 

: Günlük kullanım süresi, (h) 

İzin verilen maksimum nominal depolama su ısıtıcı kapasitesi 1000 lt‟dir. Eğer 1000 lt „yi aşan bir 
nominal kapasiteye gerek varsa bu birden çok sayıda depolar halinde yapılabilir. Bu gibi bir durumda 
depolardan olan kayıplar birbirine eklenir. 

4.6.3. Gaz AteĢlemeli Kullanım Suyu Depolama Isıtıcıları 

Gaz ateşlemeli kullanım suyu depolama ısıtıcılarındaki ısıl kayıplarını hesaplamak için aşağıdaki 
denklem kullanılacaktır. 

        
       

  
                 (41) 

Burada; 

,w sQ
 

: Depolama suyu ısıtıcısındaki beklemede kalma ısıl kayıpları, (kWh) 

i   
: Ortam sıcaklığı, (ºC) 

dNutz,mth : Kullanım sıcak suyu kullanma periyodu, (d) 

,B Sq
 

: Günlük beklemede kalma ısıl kayıpları, (kWh) 

Ortam sıcaklığı ( i ) ; eğer depolama tankı iklimlendirilmeyen bölgenin içerisinde ise 13
º
C , eğer 

iklimlendirilen bölgenin içerisinde ise 20
º
C alınır. 

Eğer günlük beklemede kalma ısıl kayıpları bilinmiyorsa aşağıda gösterilen denklem yardımıyla 
hesaplanır. 

1.1

, 2 0.033B Sq V    (42) 

Burada; 

V  : Nominal depolama kapasitesi (lt) 

     

Bunun yanı sıra depolama hacmini bulmak için başka bir veri yoksa aşağıdaki yöntem izlenir. 

Elektriğin gün boyu depolanması (sürekli şarj olmasıyla) durumunda depolama hacmi aşağıdaki 
şekilde hesaplanır.  

, ,

,

0.67 860

( )

w b d N

s

w m k s

Q f
V

  

  


 
 (43) 

Burada; 

sV
 

: Depolama hacmi, (lt) 

, ,w b dQ
 : Kullanım sıcak suyu için günlük enerji ihtiyacı, (kWh) 

Nf  : Etkenlik faktörü, 
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,w m
 : Ortalama depolama sıcaklığı, (ºC) 

k  : Şebeke suyu sıcaklığı, (ºC) 

s  : Depolama ısıtıcısı etkenlik değeri, 

Ortalama depolama sıcaklığı ( ,w m ), 50
º
C olarak kabul edilmiştir. Şebeke suyu sıcaklığı ( k ) ise 10

º
C 

olarak kabul edilmiştir. 

Bunun yanı sıra, depolama ısıtıcısı verimi ( s ); düşey ısıtıcılarda 0.95 ve yatay ısıtıcılarda 0.9 olarak 

alınacaktır. 

Ayrıca, etkenlik faktörü ( Nf ), aşağıdaki formülden hesaplanır. 

,

1
N

nutz T Sp

f
t n




 (44) 

Burada; 

Spn
 

: Gün içindeki pik değere ulaşma sayısı  

,nutz Tt
 

: Günlük kullanım süresi 

İzin verilen maksimum nominal depolama su ısıtıcı kapasitesi 500 lt‟dir. Eğer 500 lt „yi aşan bir nominal 
kapasiteye gerek varsa bu birden çok sayıda depolar halinde yapılabilir. Bu gibi bir durumda 
depolardan olan kayıplar birbirine eklenir. 

4.6.4. Destek Enerjisi 

Kullanım sıcak suyu depolama tankının işletimi için gerekli dolaşım pompasının destek enerjisi ihtiyacı 
aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır.  
 

                       (45) 

 

Burada; 

, ,w s auxQ
 
: Pompa için destek enerjisi ihtiyacı, (kWh) 

pP
 

: Pompanın güç tüketimi, (W) 

tp  : Sirkülasyon pompası çalışma periyodu, (h) 

Pompanın güç tüketimi ile ilgili bir veri yoksa aşağıdaki denklem kullanılarak pompanın güç tüketimi 
hesaplanabilir. 

                  
    

 (46) 

Burada;  

sV  : Nominal depolama kapasitesi (lt) 

Çift bölmeli depolama tanklarında  ,s s auxV V olarak alınır. 
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4.7. Üretim 

4.7.1. Üreteç Kaybı 

Kullanım sıcak suyu sağlayan sistemin sıcak su üretimi sırasındaki kayıpları üreteç kaybı olarak 
adlandırılmaktadır.  

,

, ,

w outg

w g w outg

sys

Q
Q Q


   (47) 

Burada; 

,w gQ
 

: Kullanım sıcak suyu sistemi üreteç kayıpları, (kWh) 

,w outgQ
 
: Kullanım sıcak suyu üreteç ısıl gücü, (kWh) 

sys
 

: Kullanım sıcak suyu sistem verimi 

Tablo 3. Yakıt türü, kazan üretim tarihi ve kazan türüne bağlı olarak geçerli sezonluk verim 
değerleri (Kaynak Ġngiltere) 

Yakıt türü, kazan üretim tarihi, kazan türü Geçerli sezonluk verim 
değerleri 

Gaz yakıt, 1979 öncesi, Balanslı veya açık alevli, Zemine montajlı %55 

Gaz yakıt, 1979-1997, Balanslı veya açık alevli, Zemine montajlı %65 

Gaz yakıt, 1998 öncesi, Balanslı veya açık alevli, Duvara montajlı %65 

Gaz yakıt, 1998 öncesi, Fan destekli alevli, Yüksek ısıl kapasiteli %68 

Gaz yakıt, 1998 öncesi, Fan destekli alevli, Düşük ısıl kapasiteli %72 

Gaz yakıt, 1998 öncesi, Yoğuşmalı %85 

Gaz yakıt, 1998 sonrası, Yoğuşmasız, Sürekli yanan tutuşturucu alevli %69 

Gaz yakıt, 1998 sonrası, Yoğuşmasız, Otomatik tutuşturuculu %73 

Gaz yakıt, 1998 sonrası, Yoğuşmalı, Sürekli yanan tutuşturucu alevli %79 

Gaz yakıt, 1998 sonrası, Yoğuşmalı, Otomatik tutuşturuculu %83 

Yağ, 1985 öncesi %65 

Yağ, 1985-1997 %70 

Yağ, 1998 sonrası, Yoğuşmasız %79 

Yağ, Yoğuşmalı %83 

Katı yakıt, El ile besleme, Isıtılmayan bir ortama montajlı %55 

Katı yakıt, El ile besleme, Isıtılan bir ortama montajlı %60 

Katı yakıt, Otomatik besleme, Isıtılmayan bir ortama montajlı %60 

Katı yakıt, Otomatik besleme, Isıtılan bir ortama montajlı %65 
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4.7.2. Kullanım Sıcak Suyunun Isıtılması Ġçin GüneĢ Enerjisi 

Bu raporda kullanım sıcak suyunun ısıtılmasında güneş enerjisi sistemlerinden gelecek katkı da 
hesaba katılır. Güneş enerjisi sistemi tarafından yapılan katkı bir düzeltme faktörü kullanılarak 
hesaplanmaktadır. Düzeltme faktörü mevcut sistemdeki parametrelerinin referans bir sitemdeki 
parametreler ile karşılaştırılması ile elde edilmektedir. İlk önce parametreler tüm yıl boyunca elde 
edilmektedir. Güneş enerjisi sisteminden gelen katkının aylık olarak elde edilmesi ise yıllık olarak elde 
edilen verilerin aylara dağıtılması ile sağlanmaktadır. 

Güneş enerjisi sisteminin kullanım sıcak suyunun ısıtılmasına olan katkısı güneş enerjisi sisteminin 
tipine göre farklılık göstermektedir. Burada güneş enerjisi sistemleri “küçük güneş enerjisi sistemleri” 
ve “büyük güneş enerjisi sistemleri” olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.Bu grupların açıklaması 
aşağıda yer almaktadır. 

Küçük güneş enerjisi sistemleri: Bu sistemler çift bölmeli (bivalent) kullanım sıcak suyu depolama 
tanklarını içermektedir. Çift bölmeli kullanım sıcak suyu tankları birbirinden bağımsız olarak çalışan iki 

bölümden oluşmaktadır. Üst bölge, beklemede kalma (stand-by) hacmi ( ,S auxV ) kadar kullanım sıcak 

suyu depolayan bölge olarak tanımlanabilir. Bu bölgede kullanım sıcak suyu nihai sıcaklığın altında 
tutulmakta ve ihtiyaca göre ısıtılarak sisteme verilmektedir. Beklemede kalan sıcak suyun 

depolanması sırasındaki ısıl kayıplar ,w sQ  olarak hesaba katılmaktadır. Depolanan bu suyun nihai 

sıcaklığı ulaştırılması için ısıtılması ısı değiştiricileri ya da doğrudan elektrikli ısıtıcılar tarafından 
yapılabilir. Depolama tankının alt bölgesinde yer alan kullanım sıcak suyu ise ısı değiştiricisi 
kullanılarak güneş enerjisi sistemi ile ısıtılmaktadır. 

Büyük güneş enerjisi sistemleri: Bu sistemler en az bir tane kullanım sıcak suyu tankından ve ayrı bir 
tane güneş enerjisi sistemi ile ısıtılan yedekleme (buffer) depolama tankından meydana gelmektedir. 

Kullanım sıcak suyu depolama tankının ısıl kayıpları ,w sQ  olarak hesaba katılmaktadır. Kullanım sıcak 

suyu depolama tankı güneş enerjisi ile ısıtılan yedekleme depolama tankı ya da ayrı bir üreteç (kazan 
gibi) tarafından ısıtılmaktadır. Yedekleme depolama tankı yalnızca güneş enerjisini depolamak için 
kullanılmaktadır ve bu tankın ısıl kayıpları zaten güneş enerjisi katkısı sırasında dikkate alınmıştır. 

Küçük güneş enerjili sistemler genelde net kat alanı 500 m
2
‟den küçük olan binalara, büyük güneş 

enerjili sistemler ise net kat alanı 500 m
2
‟den büyük olan binalara uygulanır.  

İki farklı güneş enerjisi sistemi tanımlandığından iki farklı referans sistemi yer almaktadır. Her biri için 
ayrı hesaplama yöntemi kullanılmaktadır.  

Kullanım sıcak suyu depolama tankının beklemede kalma (stand-by) durumundaki ısıl kayıplara 
destek olacak güneş enerjisi sisteminin yıllık enerji katkısını elde etmek için aylık ısıl kayıpların 
toplanması esası kullanılmaktadır. 

, , ,w s a w s

Monate

Q Q   (48) 

Burada; 

, ,w s aQ
 

: Kullanım sıcak suyu depolama tankının beklemede kalma yıllık ısıl kaybı 

Bunun yanı sıra referans sistem tanımlaması yapılacaktır. Referans kullanım sıcak suyu depolama 
tankı değerleri aşağıda gösterilen referans hacim temel gösterilerek elde edilebilir. 

 

 
, ,

Re

, ,

860w b d N

f

Nutz d w m k s

Q f
V

t   

 


  
 (49) 
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Burada; 

Re fV
 

: Referans depolama hacmi, (lt) 

, ,w b dQ
 

: Kullanım sıcak suyu için günlük enerji ihtiyacı, (kWh) 

Nf  
: Etkenlik faktörü, 

,Nutz dt
 

: Günlük kullanım periyodu, (h) 

,w m
 

: Ortalama depolama sıcaklığı, (ºC) 

k  
: Şebeke suyu sıcaklığı, (ºC) 

s  
: Depolama tankı verimi (0.95 olarak alınacaktır) 

Ortalama depolama sıcaklığı ( ,w m ), bilinmediği takdirde 50
º
C olarak kabul edilebilir. Şebeke suyu 

sıcaklığı ( k ) ise 10
º
C olarak kabul edilebilir. 

Kullanım sıcak suyunun ısıtılmasında güneş enerjisi sisteminin yıllık enerji katkısı aşağıda gösterilen 
denklem ile hesaplanabilir. 

, , , , , ,w sol a sys NGA sir S Vaux S loss w s aQ Q f f f f Q       (50) 

Burada; 

, ,w sol aQ
 
: Güneş enerjisi sisteminin yıllık enerji katkısı, (kWh) 

sysQ
 

: Güneş kolektörlerinin referans yıllık enerji katkısı, (kWh) 

NGAf
 

: Eğilme ve hizalama derecesi için düzeltme faktörü 

sirf
 

: Güneş yükü oranı için düzeltme faktörü 

,S Vauxf
 

: Tankın beklemede kalma (stand-by) bölgesindeki hacmi için düzeltme faktörü 

,S lossf
 

: Depolama tankının ısı kayıp miktarı için düzeltme faktörü 

, ,w s aQ
 

: Kullanım sıcak suyu depolama tankının beklemede kalmasından dolayı olan yıllık ısıl 

kayıplar, (kWh) 

Aşağıdaki denklem kullanılarak güneş enerjisi sisteminin kullanım sıcak suyunun ısıtılmasındaki aylık 
katkı enerjisi bulunur. 

, , ,w sol M w sol aQ f Q   (51) 

Burada; 

, ,w sol aQ
 
: Güneş enerjisi sisteminin yıllık enerji katkısı, (kWh) 
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,w solQ
 

: Güneş enerjisi sisteminin ilgili aya ait enerji katkısı, (kWh) 

Mf  
: Güneş enerjisi sisteminin yıllık enerji katkısını ilgili aylara dağıtımını sağlayan faktör 

Güneş enerjisi sisteminin yıllık enerji katkısının aylara göre dağılımını veren tablo aşağıda yer 
almaktadır. 

Tablo 4. Yıllık güneĢ enerjisi desteğinin aylara dağılımı gösteren faktörün değerleri 

Ay fM 

Ocak 0,035 
Şubat 0,048 

Mart 0,062 

Nisan 0,099 
Mayıs 0,116 
Haziran 0,137 
Temmuz 0,156 
Ağustos 0,128 
Eylül 0,094 

Ekim 0,058 
Kasım 0,039 
Aralık 0,029 

   

Yıllık net ısı miktarı aylık değerlerin toplamından aşağıda gösterildiği şekilde bulunabilir. 

, , ,w outg a w outg

Monate

Q Q   (52) 

4.7.2.1. GüneĢ Enerjisi Sisteminin Yıllık Enerji Katkısının sysQ  Elde Edilmesi 

Referans güneş enerjisi sisteminin yıllık enerji katkısını sırasıyla küçük ve büyük sistemler için 
gösteren denklemler aşağıda yer almaktadır.    

Küçük Sistemler: 

                                                             (53) 

Büyük Sistemler: 

                                                                (54) 

 

Burada;  

sysQ
 

: Referans güneş enerjisi sisteminin yıllık enerji katkısı, (kWh) 

0   
: Dönüştürme faktörü 

1k   : Isı kayıp katsayısı, (
2/( )W m K )  
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2k   : Isı kayıp katsayısı, (
2/( )W m K )  

(50 )oIAM : 
050  için geliş açısı düzeltme faktörü (tüp şeklinde kolektörler için 

(50 ) (40 ) (40 )o o o

L TIAM IAM IAM   şeklinde alınabilir.) 

c  : Efektif ısı kapasitesi, ( /kJ kg K ) 

cA
 

: Kolektörün ışınıma maruz alanı, (
2m )  

4.7.2.2. Eğilme ve Hizalama Derecesi Ġçin Düzeltme Faktörünün NGAf  Elde 

Edilmesi 

Aşağıdaki tablo yardımıyla NGAf  değeri elde edilir. Bu tablo hem küçük hem büyük sistemler için 

geçerlidir. 

Tablo 5. Kollektörün güneyden sapma açılarına göre düzeltme faktörleri 

NGAf  

Sapma açısı 

Doğu: 90o    Güney: 0o   Batı: 90o    

K
o

le
k
tö

r 
e
ğ

im
 a

ç
ıs

ı 

 90o  60o  40o  20o  0o
 20o

 40o
 60o

 90o
 

0o
 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 

15o
 0,799 0,855 0,883 0,902 0,911 0,909 0,895 0,872 0,813 

30o
 0,787 0,881 0,927 0,962 0,976 0,972 0,952 0,913 0,830 

45o
 0,763 0,881 0,940 0,981 1,00 0,997 0,971 0,926 0,820 

60o
 0,718 0,848 0,909 0,953 0,978 0,997 0,952 0,905 0,786 

75o
 0,646 0,777 0,805 0,865 0,887 0,890 0,883 0,846 0,724 

90o
 0,542 0,655 0,682 0,692 0,706 0,725 0,749 0,736 0,631 

  

  

4.7.2.3.  GüneĢ Yükü Oranı Ġçin Düzeltme Faktörünün sirf  Elde Edilmesi 

Güneş yükü oranı için düzeltme faktörünü veren denklemler aşağıda gösterilmektedir.  

Küçük güneş enerjisi sistemleri için; 

, ,

2.73 0.6 ln c
sir

w outg a

A
f

Q

 
      

 

 (55) 

Büyük güneş enerjisi sistemleri için; 
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, ,

2.9 0.6 ln c
sir

w outg a

A
f

Q

 
      

 

 (56) 

Burada; 

sirf
 : Güneş yükü oranı (solar load ratio) için düzeltme faktörü 

cA
 : Kolektörün ışınıma maruz alanı, (

2m )  

, ,w outg aQ
 : Kullanım sıcak suyunun ısıtılması için gerekli yıllık enerji gereksinimi (aylık değerlerin 

toplanması ile bulunur), (kWh) 

 

Tankın beklemede kalma (stand-by) bölgesindeki hacmi için düzeltme faktörünün ,S Vauxf  elde edilmesi 

aşağıda açıklanmaktadır. 

Aşağıdaki denklem kullanılarak ,S Vauxf  değeri elde edilir. 

,

,

, ,

1.12 2.36
s aux

S Vaux

w outg a

V
f

Q
    (57) 

Burada; 

,S Vauxf  : Beklemede kalma (stand-by) hacmi için düzeltme faktörü 

,S auxV
 

: Çift bölmeli depolama tankının beklemede kalma bölgesindeki suyun hacmi, (lt) 

Büyük güneş enerjisi sistemleri için , 1S Vauxf   olarak alınır. 

4.7.2.4. Depolama Tankının Isı Kayıp Miktarı Ġçin Düzeltme Faktörünün ,S lossf  

Elde Edilmesi 

Aşağıdaki denklem yardımıyla ,S lossf  değeri elde edilir. 

,

, , ,

,

1.22 0.464
B s

S loss w outg a

S aux

q
f Q

V
     (58) 

Burada; 

,S lossf
 

: Depolama tankındaki ısıl kayıplar için düzeltme faktörü 

, ,w outg aQ
 
: Sıcak su ısıtma sistemi için gerekli olan ısı miktarı, (kWh) 

,B sq
 

: Çift bölmeli sıcak su depolama tankının beklemede kalma (stand-by) ısıl kayıpları, 

(kWh/d) 

,s auxV
 

: Çift bölmeli sıcak su depolama tankının beklemede kalma (stand-by) bölgesindeki su 

hacmi (lt) 

Büyük güneş enerjisi sistemleri için , 1S lossf   olarak alınır. 
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Varsayılan (Default) Değerler için Sınır ġartları 

Eğer güneş enerjisi sisteminin analizi için gerekli olan parametreler bilinmiyorsa, aşağıdaki tabloda 

verilen varsayılan değerler kullanılabilir. 

Tablo 6. Varsayılan değerler 

DeğiĢkenler 
Açıklama Birim 

Düz kollektör Tüp kollektör 

1998’den 

sonra 

1990-

1998 

arası 

1990’dan 

önce 

1998’den 

sonra 

1990-

1998 

arası 

1990’dan 

önce 

0  
Dönüştürme faktörü - 0.77 0.75 0.72 0.71 0.7 0.65 

1k  
Isı kayıp katsayısı 2/( )W m K  

3.5 4.0 4.5 1.0 1.2 1.5 

2k  
Isı kayıp katsayısı 2/( )W m K  

0.02 0.02 0.02 0.009 0.01 0.01 

50oIAM  Geliş açısı 50o
 - 0.9 0.9 0.9 0.99 0.99 0.99 

c  Efektif ısı kapasitesi 2/( )kJ m K  
6.4 6.4 6.4 11.0 11.0 11.0 

cA  
Kolektörün ışık 

deliği (aperture) 

alanı 

2m  
0.80.09 ( )c G G GA L B n     

0.80.066 ( )c G G GA L B n     

 Kolektör eğim açısı Derece 30 

 Kolektör hizalama 

açısı 

Derece 
-20 

,S auxV  Depolama tankının 

beklemede kalma 

bölgesindeki su 

hacmi 

lt  

Bakınız Bölüm 4.6 

,s solV  Depolama tankının 

güneş enerjisi 

bölgesi (aşağı 

bölge) hacmi 

lt  
0.9

, 2 ( )s sol G G GV L B n     

,B sq  

Çift bölmeli sıcak su 

depolama tankının 

beklemede kalma 

ısıl kayıpları 

kWh/gün Bakınız Bölüm 4.6 

Ayrık sıcak su 

depolama tankının 

beklemede kalma 

ısıl kayıpları 

kWh/gün Bakınız Bölüm 4.6 
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4.7.2.5. GüneĢ Enerjisi Sisteminde Pompaların ÇalıĢması için Gerekli Destek 
Enerjisi 

Aşağıdaki denklem güneş enerjisi sistemindeki pompanın çalışması için gerekli destek enerjisini 

hesaplamaktadır. 

, , , ,0.001w g aux P sol P solQ P t    (59) 

Burada; 

, ,w g auxQ
 
: Güneş enerjisi sistemindeki pompa için destek enerjisi, (kWh) 

,P solt
 

: Güneş enerjisi sistemindeki pompanın çalışma zamanı, (h) 

,P solP
 

: Güneş enerjisi sitemindeki pompanın güç tüketim değeri, (W) 

Eğer yukarıda bahsedilen parametreler mevcut sistemde bilinmiyorsa aşağıdaki denklem kullanılarak 

güneş enerjisi sistemindeki pompa için destek enerjisi yaklaşık olarak hesaplanabilir. 

, , ,0.05w g aux w solQ Q   (60) 

 

4.7.3. Sıcak Su Hazırlanmasında Isı Pompaları 

Hesaplama adımları olarak aşağıdaki fiziksel faktörler dikkate alınacaktır. Bu faktörler ısı pompasının 

performansını ve tükettiği enerji miktarını etkilemektedir. 

 Isı pompasının tipi (hava-su, deniz suyu-su, su-su ve hava-hava tipi ısı pompaları); 

 Sistem yapılandırmaları (kullanım sıcak suyu ısıtılması ve çalışma modu); 

 Kullanım sıcak suyu için üreteç ısı üretimi; 

 Isı kaynağındaki ve ısı kuyusundaki sıcaklık dalgalanmalarının, ısı pompasının performans 

katsayısına ve gücüne olan etkisi; 

 Isı pompasının çalışmasında ihtiyaç duyulan destek enerjisi; 

 Depolama tanklarından olan ısıl kayıplar. 

Yukarıda bahsedilen girdiler sonucu aşağıdaki çıktılar elde edilecektir. 

 Üretecin ısı üretimini sağlayacak gerekli enerji ,w fQ  (elektrik gücü ya da yakıt); 

 Isı pompasının toplam ısıl kayıpları ,l gQ ; 

 Isı pompasının çalışması için gerekli destek enerji gereksinimi , ,w g auxQ ; 

 Isı pompasının geri kazınılabilir toplam ısıl kayıpları ,rl gQ . 
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İçten yanmalı motor ile çalışan ısı pompalarında üretece girdi olarak verilen geri kazanılmış yakıt oranı 

,rd motp , gaz yakıtlı motoru ile çalıştırılan ısı pompalarında , 0.4rd motp   ve diğer tüm ısı pompalarında 

ise , 0rd motp   olarak alınır. 

Eğer üreteç için başka bir sistem (güneş enerjisi sistemi gibi) ek ısı üretimi için kullanılırsa, üreteç çıktı 

ısısı ,w outgQ  yerine 
*

,w outgQ  kullanılır. 

4.7.3.1. Kullanım Sıcak Suyu Ġçin Enerji Ġhtiyacı 

Isı pompasının enerji performansı hangi şartlar altından kullanıldığına bağlı olarak çok değişiklik 

göstermektedir. Özellikle ısı kaynağının ve ısı kuyusunun sıcaklığına doğrudan bağlıdır. Isı kaynağının 

(dış hava sıcaklığı gibi) herhangi bir ay içinde bile oldukça değişim göstermektedir. Isı pompalarının 

enerji etkenliğinin değerlendirilmesinde herhangi bir ay için tek adımda hesaplanmasının yerine ilgili ay 

için ısı kaynağındaki sıcaklık dalgalanmalarının dikkate alınarak hesap yapılması gerekmektedir. 

Isı kaynağı dış hava olan ısı pompaların hesaplanması prosedüründe dış hava sıcaklığındaki 

değişimin değerlendirilmesi esas alınmaktadır.  Herhangi bir ay içinde dış hava sıcaklığının frekansı 1 

K olarak alınır. 

Isı pompasının performans katsayısının ve ısı üretiminin ölçülmesi sadece belli sıcaklık 

kombinasyonları sayesinde mümkün olmaktadır. Dış hava sıcaklığının dağılım frekansı sıcaklık 

sınıflarına (bins) bölünmektedir. Her sıcaklık sınıfı (bin) bir üst sıcaklık değeri upper  ve bir alt sıcaklık 

değeri lower  ile sınırlandırılmalıdır. Isı pompasının tasarım çalışma koşulları içinde yer aldığı sıcaklık 

sınıfının (bin) ortasında yer alan çalışma noktası ile karakterize edilmektedir. 

Tüm aylar için kullanım sıcak suyunun enerji gereksinimi, aylara eşit olarak dağıtılmaktadır. Aşağıdaki 

denklem yardımıyla her bir sıcaklık sınıfı (bin) için kullanım sıcak suyu üreteci ısı üretimi, sıcaklık sınıfı 

(bin) zaman aralığı kullanılarak hesaplanır ve kullanım sıcak suyu için toplam enerji üretimi ilgili ay için 

hesaplanır. 

,

, , ,

,

hours i

w outg i w outg

hours t

n
Q Q

n
    (61) 

Burada; 

, ,w outg iQ
 
: Kullanım sıcak suyu için üreteç ısı üretimi (her bir ilgili ay ve sıcaklık sınıfı için), 

(kWh) 

,w outgQ
 

: Kullanım sıcak suyu için üreteç ısı üretimi (her bir ilgili ay için), (kWh) 

,hours i
 

: Her bir ay ve sıcaklık sınıfındaki (bin) saatlerin toplamı, (h) 

,hours t
 
: Kullanım sıcak suyunun bir yıl boyunca çalışma saatlerin toplamı (8760 saat), (h) 
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Tablo 7. Sıcaklık sınıflarının saat değerlerinin aylara dağılımı 

Ay 

Sıcaklık Sınıfı (Bin) w-7 w2 w7 w10 w20 

Aylık toplam saat 
sayısı   nhours 

Test noktası -7 2 7 10 20 

Sıcaklık Limitleri  ºC -15      -2 -2        4 4         8 8       15 15      32 

Ocak Saat sayısı 90 213 196 245 0 744 

ġubat Saat sayısı 15 229 177 238 13 672 

Mart Saat sayısı 0 219 336 182 7 744 

Nisan Saat sayısı 0 67 246 329 78 720 

Mayıs Saat sayısı 0 0 0 336 408 744 

Haziran Saat sayısı 0 0 0 43 677 720 

Temmuz Saat sayısı 0 0 0 0 744 744 

Ağustos Saat sayısı 0 0 0 2 742 744 

Eylül Saat sayısı 0 0 0 152 568 720 

Ekim Saat sayısı 0 0 34 435 275 744 

Kasım Saat sayısı 0 138 211 279 92 720 

Aralık Saat sayısı 3 278 222 225 16 744 

Yıl Saat sayısı 108 1144 1422 2466 3620 8760 

          

Hava ısı kaynaklı ısı pompaların dışında kalan pompalar için aşağıdaki prosedürler uygulanır. 

 Ortamdan emilen (extract) hava kaynaklı ısı pompaları: Bu ısı pompaları kaynak hava 

sıcaklığının 20 
oC  olduğu durumda çalışmaktadırlar. Kullanım sıcak suyunun ısıtılmasındaki 

etkenliğin hesaplanmasında sıcaklık sınıfı (bin) hesabının yapılmasına gerek yoktur. 20 
oC  

yapılan ölçümler esas alınarak değerlendirme yapılmaktadır. 

 Toprak kaynaklı ısı pompaları: Tüm üreteç ısı üretimi 0 
oC  sıcaklık sınıfı (bin) uygulanarak 

elde edilir. 

 Yer altı suyu kaynaklı ısı pompaları: Sıcaklık sınıfı (bin) 10 
oC  alınarak hesap yapılır. 

 Isı geri kazanımlı atık (extract) hava kaynaklı ısı pompaları: Isı geri kazanımı nedeniyle 

sıcaklık düşmesi dikkate alınmaktadır. Isı geri kazanım ünitesi ısı pompası egzoz havasının 

çıktığı yere konulmaktadır. Her ay için egzoz havası sıcaklığı sıcaklık sınıfı (bin) metoduna 

göre hesaplanır. 

 

Egzoz havası sıcaklığını veren ifade aşağıda yer almaktadır. 

 , ,Fortluft mth ex ex e WÜT mth
         (62) 

Burada; 

,Fortluft mth
 

: Egzoz havası sıcaklığı, (
oC ) 
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ex
 

: Mahalden alınan atık (extract) havanın sıcaklığı, (
oC ) 

e  
: Dış hava sıcaklığı, (

oC ) 

,WÜT mth


 
: Isı geri kazanımı dikkate alınarak ısı değiştiricisi etkenliği (ilgili ay için), (

oC ) 

Varsayılan Değerler 

Isı değiştiricisi etkenliği toprak-hava tipi ısı değiştiricisi yokken: 
,

0.60
WÜT mth

   

Isı değiştiricisi etkenliği toprak-hava tipi ısı değiştiricisi varken: 
,

0.67
WÜT mth

   

Yedek (back-up) Isıtma Sistemli (ikinci üreteç) Kullanım Sıcak Suyu için Enerji Ġhtiyacı 

Kullanım sıcak suyunun elde edilmesinde destek sistemin (ikinci bir üreteç) kullanılmasında yedek 

sistem tarafından sağlanacak enerji ihtiyacı aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır. Yedek sistem 

her zaman devreye giren bir sistem değildir. Sıcaklığın limit bir sıcaklığa ( ,upper hp ) ulaşması 

durumunda yedek sistem devreye girmektedir. 

 , , , ,w b bu w w w w m upper hpQ c V        (63) 

Burada; 

, ,w b buQ
 

: Yedek (back-up) sistemin kullanım sıcak suyuna sağladığı enerji miktarı, (kWh); 

w  
: Suyun yoğunluğu, (

3/kg m ); 

mV
 

: Kullanım sıcak suyunun hacmi, (
3m ); 

wc
 

: Suyun özgül ısı kapasitesi, ( /( )J kg K ); 

,upper hp
 
: Isı pompasının çalışması sırasında sıcak suyun çıkabileceği üst değer sıcaklık, (

0C ) 

,w m
 

: Kullanım sıcak suyunun nihai sıcaklığı, (
0C ) 

Aşağıdaki denklem yedek sistem tarafından kullanım sıcak suyu üretimi için gerekli enerjisinin 

harcanma oranını göstermektedir. 

 

, , , , ,

,

,

w b bu w f bu t

bu w

w outg

Q Q
p

Q


  (64) 

Burada; 

,bu wp
 

: Yedek sistem (ikinci üreteç) tarafından kullanım sıcak suyu üretimi için gerekli 

enerjisinin gider oranı; 
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, ,w b buQ
 
: Yedek sistemin (ikinci üreteç) kullanım sıcak suyuna sağladığı enerji miktarı, (kWh); 

,w outgQ
 

: Kullanım sıcak suyu için üreteç ısı miktarı, (kWh) 

, , ,w f bu tQ
 
: Isı pompasının çalışma zamanındaki sınırlamadan kaynaklanan yedek ısıtma için 

enerji kullanılması, (kWh) 

 

Yedek sistemli ısı pompası kurulurken ikinci üretecin katkısı en az 5 % oranında olmalıdır. 

 

4.7.3.2. Kullanım Sıcak Suyu Üretiminde Isı Pompasının Gücü ve Performans 
Katsayısı (COP) 

4.7.3.2.1. Elektrik Tahrikli Isı Pompaları 

Ortalama kaynak sıcaklığı, ortalama dış hava sıcaklığına bağlı olarak elde edilmektedir. Aşağıdaki 

tabloda ortalama dış hava sıcaklığına göre ortalama deniz suyu (brine) sıcaklığı ve ortalama yer altı 

suyu (groundwater) sıcaklığı verilmektedir. 

Tablo 31. Ortalama dıĢ hava sıcaklığına göre ortalama yeraltı suyu sıcaklıkları 

Ortalama dıĢ hava sıcaklığı 
oC  Ortalama yeraltı suyu sıcaklığı     

oC  

20 12.0 

10 10.7 

7 10.2 

5 10.0 

2 9.6 

0 9.3 

-2 9.0 

-5 8.6 

-7 8.4 

-10 8.0 

 

Ayrıca aşağıdaki tabloda aylara göre ortalama dış hava sıcaklığına bağlı olarak ortalama deniz suyu 

(brine) sıcaklığı sıcaklığı verilmektedir. 

 

 

 



BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ 

 

185 
 

Tablo 9. Ortalama deniz suyu sıcaklıklarının aylara göre ortalama dıĢ hava sıcaklığı ile değiĢimi 

Aylar 
Aylık ortalama hava sıcaklıkları 
(°C) 

Aylık ortalama deniz suyu sıcaklıkları 
(°C) 

Ocak 5 10 

Şubat 6 9 

Mart 7 9 

Nisan 12 10 

Mayıs 16 14 

Haziran 21 20 

Temmuz 23 25 

Ağustos 23 25 

Eylül 20 24 

Ekim 16 20 

Kasım 12 16 

Aralık 8 13 

 

Kullanım sıcak suyu sistemleri için kuyu sıcaklık koşulları yıl içerisinde çok ufak değişiklikler 

göstermektedir. Bu yüzden suyun kullanım sıcaklığı sezona ya da dış hava sıcaklığına bağlı değildir. 

4.7.3.2.2. Kaynak Olarak Ortamdan Emilen Hava 

Havalandırma sisteminden (atık hava) veya bodrum katından gelen hava ısı kaynağı olarak hizmet 

etmektedir. Aşağıdaki tabloda atık (extract) hava sistemleri için kaynak sıcaklıkları verilmiştir. 

Tablo 10. Atık hava sistemleri için kaynak sıcaklıkları 

Atık hava 20 
oC  (ya da ayar noktasındaki iç sıcaklık) 

Bodrum katı 15 
oC  

 

Aşağıdaki denklem egzoz havasının hesaplanmasında kullanılmaktadır. 

 , ,Fortluft mth ex ex e WÜT mth
         (65) 

Burada; 

,Fortluft mth
: Egzoz havasının sıcaklığı, (

oC ); 

ex
 : Mahalden gelinen atık (extract) hava sıcaklığı, (

oC ); 

,WÜT mth


 : Isı geri kazanımı dikkate alınarak ısı değiştiricisi etkenliği (ilgili ay için), (
oC ) 

Varsayılan Değerler 

Isı değiştiricisi etkenliği besleme havası ısı değiştiricisiz:  

,
0.60

WÜT mth
   (66) 
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Isı değiştiricisi etkenliği besleme havası ısı değiştiricili:  

,
0.67

WÜT mth
   (67) 

 

4.7.3.3. Isı Pompasının ÇalıĢma Zamanı 

Isı pompasının çalışma zamanı ihtiyaç duyulan ısı miktarına ve çalışma koşullarına bağlıdır. İhtiyaç 

duyulan ısı miktarı binanın ısı yüküne, dağıtım sistemine ve iç kayıplara bağlıdır. Isı pompasının her 

bir sıcaklık sınıfı (bin) için çalışma zamanını belirlemek için aşağıdaki denklem kullanılmaktadır. 

, ,

, ,

,

w outg i

ON g i

g i

Q
t 


 (68) 

Burada; 

, ,ON g it
 

: Her bir sıcaklık sınıfındaki (bin) ısı pompasının çalışma zamanı, (h); 

, ,w outg iQ
 
: Her bir sıcaklık sınıfında (bin) kullanım sıcak suyu için üretilen net üreteç ısı miktarı, 

(kWh); 

,g i
 

: Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için ısı pompası üretecinden elde edilen ısı miktarı, (kW). 

Sınır şartları aşağıda gösterildiği gibidir. 

, , ,M ON ON g i

T Klassen

t t


   (69) 

Burada; 

,M ONt
 

: Isı pompasının çalışabileceği maksimum zaman, (h). 

ve 

  ,

, , , , , ,max 0,
g i

w f bu t ON g i M ON

bin bin

Q t t
n

 
   

 


  (70) 

Burada; 

, , ,w f bu tQ
 
: Isı pompasının çalışma zamanındaki sınırlamadan kaynaklan yedek ısıtma için enerji 

kullanılması, (kWh) 

, ,ON g it
 

: Her bir sıcaklık sınıfında (bin) ısı pompasının muhtemel maksimum çalışma zamanı, 

(h); 

,M ONt  : Isı pompasının çalışabileceği maksimum zaman, (h); 

,g i
 

: Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için ısı pompası üretecinden elde edilen ısı miktarı, (kW). 
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Daha önceden verilen aylara göre sıcaklık sınıflarını (bin) belirleyen tabloda ısı pompasının muhtemel 

maksimum çalışma zamanını vermektedir. Yukarıdaki denklem her bir sıcaklık sınıfı (bin) için çalışma 

zamanlarını sınırlamaktadır. 

Eğer ısı pompası hem mahalin hem de kullanım sıcak suyunun ısıtılmasında kullanılacak ise ısı 

pompasının mahal ısıtması için gerekli maksimum çalışma zamanı çalışma zamanlarının toplamıyla 

sınırlanmaktadır.  

 

4.7.3.4. Üreteç Isıl Kayıplar 

Aşağıdaki denklem kullanım sıcak suyu depolama tankının çevre koşulları altında kaybettiği ısı 

miktarını her bir sıcaklık sınıfı (bin) için hesaplanmasını sağlamaktadır. 

, , , ,

, ,

i
w g s i w s

Nutz T Nutz mth

t
Q Q

t d
 


 (71) 

, , ,w g s iQ
 
: Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için depolama tankından çevreye olan ısı kaybı, (kWh); 

,w sQ
 

: Kullanım sıcak suyu depolama tankının beklemede kalma (stand-by) durumundaki ısı 

kaybı, (kWh); 

it  : Her bir sıcaklık sınıfındaki (bin) zaman, (h) 

,Nutz Tt
 

: Kullanım saatlerinin günlük sayısı; 

,Nutz mthd
 
: Kullanım sıcak suyunun aylık kullanım periyodu, (d) 

 

Isıl kayıpları telefi etmek içi gerekli gücü veren ifade aşağıda yer almaktadır. 

, , ,

,

w g s i

es i

i

Q
P

COP
  (72) 

Burada; 

, , ,w g s iQ
 
: Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için depolama tankından çevreye olan ısı kaybı, (kWh); 

esP
 

: Kullanım sıcak suyu depolama tankının ısıl kayıplarını telafi etmek için gerekli güç, 

(W); 

iCOP
 

: Her bir sıcaklık sınıfı için (bin) besleme (supply) sıcaklığı 50 
oC  olduğu durumdaki 

performans katsayısı 

 

Aşağıdaki denklem her bir sıcaklık sınıfı (bin) için depolama tankından çevreye olan ısı kaybını 

hesaplananın başka bir yolunu göstermektedir. 
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,

, , ,
1000

t w es i

w g s i

COP P t
Q

 
  (73) 

Burada; 

, , ,w g s iQ
 
: Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için depolama tankından çevreye olan ısı kaybı, (kWh); 

,t wCOP
 
: Kullanım sıcak suyu çalışmasındaki performans katsayısı; 

esP
 

: Kullanım sıcak suyu depolama tankının ısıl kayıplarını telafi etmek için gerekli güç, 

(W); 

it  : Her bir sıcaklık sınıfındaki (bin) zaman, (h). 

 

Elektrik tahrikli ısı pompalarında başka kayıplar göz önüne alınmayacaktır. 
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4.7.3.5. Kullanım Sıcak Suyu Ġçin Toplam Enerji Tüketiminin Hesaplanması 

4.7.3.5.1. Elektrik Tahrikli Isı Pompaları 

Kullanım sıcak suyu için destek güç tüketimini veren denklem aşağıda yer almaktadır. 

   , , ,sin, , , , ,

, ,1 ,sin, , ,

1 1, ,sin, , , ,

1 1bin binn n
bu w w outg i bu w w outg combi i

w f es i i es combi i i

i iw t i w t combi i

p Q p Q
Q P t P t

COP COP 

   
        (74)    

Burada; 

, ,1w fQ
 

: Kullanım sıcak suyu üretiminde kullanılan enerji, (kWh); 

,bu wp
 

:Kullanım sıcak suyunda ikinci üretecin katkıda bulunması ile geri kazanılabilir 

(recoverable) enerji oranı; 

, ,sin,w outg iQ : Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için kullanım sıcak suyu üretiminde üretecin ürettiği ısı (ısı 

pompasının kullanım sıcak suyu üretiminde kullanılması durumunda) (kWh); 

, , ,w outg combi iQ : Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için kullanım sıcak suyu üretiminde üretecin ürettiği ısı 

(ısı pompasının kullanım sıcak suyu üretiminde ve mahal ısıtılmasında kullanılması 

durumunda) (kWh); 

, ,sin,w t iCOP  : Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için kullanım sıcak suyu üretiminde ısı pompasının 

performans katsayısı (ortalama çalışma koşullarındaki performans katsayısıdır); 

, , ,w t combi iCOP  :Her bir sıcaklık sınıfı (bin) için kullanım sıcak suyu üretiminde ve mahal 

ısıtılmasında ısı pompasının performans katsayısı (ortalama çalışma 

koşullarındaki performans katsayısıdır); 

,sin,es iP
 

: Sadece kullanım sıcak suyu üretiminde, kullanım sıcak suyu depolama tankı ısıl 

kayıplarını karşılamak için gerekli destek güç, (kW); 

, ,es combi iP  : Kullanım sıcak suyu üretimi ve mahal ısıtılması durumunda, kullanım sıcak suyu 

depolama tankı ısıl kayıplarını karşılamak için gerekli destek güç, (kW); 

it  : Her bir sıcaklık sınıfındaki (bin) zaman periyodu, (h); 

binn
 

: Sıcaklık sınıfı (bin) sayısı. 

4.7.3.6. Destek Enerjisi 

Destek enerji miktarı aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanır. 

, , , , ,0.001w g aux prim aux ON w auxQ t    (75) 
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Burada; 

, ,w g auxQ  : Toplam destek enerji ihtiyacı (kWh); 

,prim aux  : Birincil çevrimin güç ihtiyacı, (W) 

, ,ON w auxt  : Destek elemanlarının aylık çalışma zamanı, (h) 

 

Birincil ya da ikincil devrenin güç ihtiyaçları bilinmiyorsa aşağıdaki denklem kullanılarak bulunabilir. 

/ ,
3600

prim sek aux

aux

p V



 
 


 (76) 

Burada; 

,prim aux
 
: Birincil çevrimin güç ihtiyacı, (W); 

,sek aux  : İkincil çevrimin güç ihtiyacı, (W); 

p  
: Birincil veya ikincil çevrimdeki basınç düşümü, (Pa); 

V  : Hacimsel debi, (
3 /m h ) 

aux
 

: Sirkülasyon pompasının etkenlik değeri. 

Sirkülasyon pompasının etkenlik değeri ( aux ) 0.3 olarak alınır.   

 

4.7.3.7. Yedek Sistemin Enerji Tüketimi 

Aşağıdaki denklem yedek sistemin (ikinci ısı üreteci) enerji kullanımını hesaplamak için 

kullanılmaktadır. 

, , , , , , ,w f bu w outg w bu w f bu tQ Q P Q    (77) 

Burada; 

, ,w f buQ
 
: Kullanım sıcak suyu için ikinci ısı üretecinin enerji kullanımı, (kWh); 

,w outgQ
 
: Kullanım sıcak suyu için üreteç ısı miktarı, (kWh); 

,w buP
 

: İkinci ısı üreteci tarafından kullanım sıcak suyu üretme oranı; 

, , ,w f bu tQ  : Isı pompasının çalışma zamanının sınırlanmasından dolayı gelen yedek ısıtmanın 

enerji kullanımı, (kWh). 
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4.7.3.8. Toplam Enerji Tüketimi 

Kullanım sıcak suyunun üretilmesi için kullanılması gereken toplam enerjiyi veren ifade aşağıda yer 

almaktadır. 

, , ,1 , ,w f w f w f buQ Q Q   (78) 

Burada; 

,w fQ
 

: Kullanım sıcak suyunun üretilmesinde kullanılan enerji miktarı (su pompası ve yedek 

ısıtma sistemi dahil), (kWh); 

, ,1w fQ
 

: Kullanım sıcak suyu üretiminde ısı pompasının kullandığı enerji, (kWh); 

, ,w f buQ
 
: Kullanım sıcak suyu üretiminde ikinci ısı üretecinin kullandığı enerji, (kWh). 

 

4.7.3.9. Çevre Isının Desteği 

Isıtma için çevre ısısının desteği aşağıdaki denklem ile hesaplanır. 

, , , ,w in w outg w f w gQ Q Q Q    (79) 

Burada; 

,w inQ
 

: Çevre ısısı, (kWh); 

,w outgQ
 
: Isıtma sistemi için üretecin ürettiği ısı miktarı, (kWh); 

,w fQ
 

: Kullanım sıcak suyu üretiminde ısı pompasının kullandığı enerji, (kWh); 

,w gQ
 

: Isı üretecinde sıcak sudan ortama olan ısıl kayıplar, (kWh). 

 

4.7.4. Deposuz Ani Elektrik Isıtıcıları 

Bu cihazlar için ısıl kayıp, 1980‟den önce yapılan binalar için aşağıda gösterildiği gibidir. 

, ,1.01w f w outgQ Q   (80) 

1980‟den sonra yapılan binalarda ise bu cihazlar için destek enerjiye ihtiyaç yoktur. Aşağıdaki denklem 

onu göstermektedir. 

, ,1w f w outgQ Q   (81) 
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4.7.5. Kullanım Sıcak Suyu Ġçin Isı Üretimindeki Giderlerin Elde Edilmesi 

Yakıt ateşlemeli kazanın nominal gücü (fuel-fired boiler rated heat output) aşağıdaki denklem ile 

hesaplanır. 

 
0.7

, ,0.42 / 0.036N w b dQ Q   (82) 

Ya da birleşik kazanlar için 24NQ  kW olarak alınır. 

Burada; 

, ,w b dQ : Kullanım sıcak suyu için ihtiyaç duyulan günlük enerji, (kWh); 

Etkenlik NQ  ifadesinin fonksiyonu olarak aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanır (test sıcaklığı 70 
oC  

için). 

 ,100% log( ) /100k NA B Q     (83) 

Yukarıdaki denklemde yer alan A  ve B  katsayıları aşağıdaki tabloda kazan tipine göre verilmektedir. 
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Tablo 11. Verim faktörleri 

Kazan tipi 
Üretim yılı Faktör  

A 

Faktör  

B 

Standart 

kazanlar 

Değişken yakıtlı kazan 
1978‟den önce 77 2 

1978-1987 arası 79 2 

Katı yakıtlı kazan (fosil yakıt) 

1978‟den önce 78 2 

1978-1994 arası 80 2 

1994‟ten sonra 81 2 

Atmosferik gaz kazanı 

1978‟den önce 79.5 2 

1978-1994 arası 82.5 2 

1994‟ten sonra 85 2 

Yakıt püskürtmeli yakıcısı olan ısıtma kazanı 

(gaz/sıvı yakıt) 

1978‟den önce 80 2 

1978-1986 arası 82 2 

1987-1994 arası 84 2 

1994‟ten sonra 85 2 

Yakıcı değişimi yapılmış (gaz/sıvı yakıt) (Yakıt 

püskürtmeli yakıcısı olan ısıtma kazanı) 

1978‟den önce 82.5 2 

1978-1994 arası 84 2 

1994‟ten sonra 85 2 

Biyokütleli kazan 

Sınıf 3 

Sınıf 2 

Sınıf 1 

1994‟ten sonra 67 6 

1994‟ten sonra 57 6 

1994‟ten sonra 47 6 

DüĢük 

sıcaklıktaki 

kazanlar 

Atmosferik gaz kazanı 
1978-1994 arası 85.5 1.5 

1994‟ten sonra 88.5 1.5 

Yakıt püskürtmeli yakıcısı olan ısıtma kazanı 

(gaz/sıvı yakıt) 

1987‟den önce 84 1.5 

1987-1994 arası 86 1.5 

1994‟ten sonra 88.5 1.5 

Yakıcı değişimi yapılmış (gaz/sıvı yakıt) (Yakıt 

püskürtmeli yakıcısı olan ısıtma kazanı) 

1987‟den önce 86 1.5 

1987-1994 arası 86 1.5 

1994‟ten sonra 88.5 1.5 

YoğuĢmalı 

kazanlar 

(yağ/gaz) 

Standart 

1987‟den önce 89 1 

1987-1994 arası 91 1 

1994‟ten sonra 92 1 

Geliştirilmiş 1999‟dan sonra 94 1 

    

Sirkülasyon su ısıtıcıları için aşağıdaki açıklamalar dikkate alınır. 
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11 kW, 18 kW ve 24 kW güçteki sirkülasyon su ısıtıcılarda 1987‟den öncekilerde 100% 86%   olarak, 

1987 ile 1992 arasındakilerde 100% 88%   olarak alınır. 

Kazanın radyasyon ile ısı kaybının NQ  ile değimini aşağıdaki denklem ile verilmektedir.  

 ( ) /100H

St Nq G Q   (84) 

Yukarıdaki denklemde yer alan G  ve H  katsayıları aşağıdaki tabloda değişik kazan tiplerine göre 

verilmektedir. 

Tablo 12. IĢınım kayıp faktörleri 

Kazan  tipi 
Üretim yılı Faktör G  Faktör H  

DeğiĢken yakıtlı kazan 

1978‟e kadar 13.5 -0.3 

1978-1987 arası 11.5 -0.3 

Katı yakıtlı kazan 

1978‟den önce 13.0 -0.3 

1978‟den sonra 11.0 -0.3 

Standart kazanlar 

Atmosferik gaz kazanı 

1978‟e kadar 12.0 -0.35 

1978‟den sonra 9.0 -0.45 

Yakıt püskürtmeli yakıcısı olan ısıtma kazanı 

(gaz/sıvı yakıt) 

1978‟e kadar 12.0 -0.4 

1978‟den sonra 9.0 -0.37 

DüĢük sıcaklıktaki kazanlar 

Atmosferik gaz kazanı _ 9.0 -0.45 

DolaĢımlı su ısıtıcısı (11 kW, 18 kW ve 24 kW) _ 9.0 -0.6 

Yakıt püskürtmeli yakıcısı olan ısıtma kazanı 

(gaz/sıvı yakıt) 

_ 7.0 -0.4 

YoğuĢmalı kazan (yağ/gaz) _ 5.5 -0.4 

 

Kazanın beklemede kalması (stand-by) sırasındaki ısıl kayıpların NQ  ile değişimi aşağıdaki 

denklemde gösterilmektedir. 

 ,70 ( ) /100F

B Nq E Q   (85)  

Yukarıdaki denklemde yer alan E  ve F  katsayılarının kazan tipine göre değişen değerleri aşağıdaki 

tabloda verilmektedir. 
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Tablo 13. Beklemede kalma (stand-by) ısı faktörleri 

Kazan tipi Üretim yılı  Faktör E Faktör F 

DeğiĢken yakıtlı kazan 1987‟e kadar 12.5 -0.28 

Katı yakıtlı kazan 

1978‟den önce 12.5 -0.28 

1978-1994 arası 10.5 -0.28 

1994‟ten sonra 8.0 -0.28 

Standart kazanlar 

Atmosferik gaz kazanları 

1978‟den önce 8.0 -0.27 

1978-1994 arası 7.0 -0.30 

1994‟ten sonra 8.5 -0.4 

Yakıt püskürtmeli yakıcısı olan ısıtma kazanı (gaz/sıvı 

yakıt) 

1978‟den önce 9.0 -0.28 

1978-1994 arası 7.5 -0.31 

1994‟ten sonra 8.5 -0.4 

Biyokütle kazanları 1994‟ten sonra 14 -0.28 

DüĢük sıcaklıktaki kazanlar 

Atmosferik gaz kazanları 

1994‟e kadar 6.0 -0.32 

1994‟ten sonra 4.5 -0.4 

DolaĢımlı su ısıtıcıları (11 kW, 18 kW ve 24 kW) 1994‟e kadar 
,70

0.022oB C
q   

BirleĢik kazanlar KSp
b 

1994‟ten sonra 
,70

0.022oB C
q   

BirleĢik kazanlar DL
a
 1994‟ten sonra 

,70
0.012oB C

q   

Yakıt püskürtmeli yakıcısı olan ısıtma kazanı (gaz/sıvı 

yakıt) 

1994‟e kadar 7.0 -0.37 

1994‟ten sonra 4.25 -0.4 

YoğuĢmalı kazanlar (sıvı yakıt/gaz) 

1994‟e kadar 7.0 -0.37 

1994‟ten sonra 4.0 -0.4 

BirleĢik kazanlar KSp
b
 (11 kW, 18 kW ve 24 kW)) 1994‟ten sonra 

,70
0.022oB C

q   

BirleĢik kazanlar DL
a
 (11 kW, 18 kW ve 24 kW)) 1994‟ten sonra 

,70
0.012oB C

q   

a DL: Kullanım sıcak suyu ısıtmasında ısı değiştiricisi ile ani ısıtma yapan kazan  (V<2 lt) 

b KSp: Kullanım sıcak suyu ısıtmasında küçük depolama tankı ile ani ısıtma yapan kazan  (2<V<10 lt) 

 

Birleşik kazan hesabı yapılırken net alanın en fazla değeri 500 
2m  olabilir. 

Aşağıdaki denklem kazanın destek güç tüketiminin NQ  değerine göre değişimini vermektedir. 
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 , ( ) /1000n

aux x NP G H Q    (86) 

Yukarıdaki denklemde yer alan G , H  ve n  katsayılarının kazan tipine göre aldığı değerler 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 14. Destek enerjisi faktörleri 

Kazan tipi Destek güç 

tüketimi 

Faktör G  Faktör H Faktör n 

1994’ten beri 

Yakıt püskürtmeli yakıcısı olan ısıtma kazanı ,100auxP  0 45 0.48 

,aux SBP  15 0 0 

Atmosferik yakıcılı kazan (250 kW’a kadar)  ,100auxP  40 0.35 1 

,aux SBP  15 0 0 

Atmosferik yakıcılı kazan (250 kW’tan sonra) ,100auxP  80 0.7 1 

,aux SBP  15 0 0 

Tüm diğer kazanlar 

DeğiĢken yakıtlı kazanlar ,100auxP  0 45 0.48 

,aux SBP  20
a
 0 0 

Katı yakıtlı kazanlar ,100auxP  0 0 0 

,aux SBP  15
a
 0 0 

Standart kazanlar 

Atmosferik gaz kazanları ,100auxP  40 0.148 1 

,aux SBP  15
a
 0 0 

Yakıt püskürtmeli yakıcısı olan ısıtma kazanı 

(gaz/sıvı yakıt) 
,100auxP  0 45 0.48 

,aux SBP  20
a
 0 0 

DüĢük sıcaklıktaki kazanlar 

Atmosferik gaz kazanları ,100auxP  40 0.148 1 

,aux SBP  15
a
 0 0 

DolaĢımlı su ısıtıcıları ,100auxP  0 45 0.48 

,aux SBP  15
a
 0 0 

Yakıt püskürtmeli yakıcısı olan ısıtma kazanı 

(gaz/sıvı yakıt) 
,100auxP  0 45 0.48 

,aux SBP  15
a
 0 0 

YoğuĢmalı kazanlar (yağ/gaz) ,100auxP  0 45 0.48 

,aux SBP  15
a
 0 0 

a Eğer elektrikle çalışan kontrolü varsa  , 0.02aux SBP kW , diğer durumlarda , 0aux SBP    
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Doğrudan ateşlemeli depolama su ısıtıcıları için nominal ısı üretimi (rated heat output) NQ  aşağıdaki 

denklem ile hesaplanır. 

 0.82 0.027 2.5NQ V     (87) 
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EK A 

ISITMA ĠHTĠYACINI KARġILAMAK ĠÇĠN ENERJĠ KULLANIMI 

 

A.1. ELEKTRĠK TAHRĠKLĠ ISI POMPALARI 

Aşağıdaki şekil kullanım sıcak suyu depolama tankları ile bütünleşmiş elektrik tahrikli ısı 

pompalarındaki enerji dengesini göstermektedir.  

 

ġekil A.1. Kullanım sıcak suyu depolama tankları ile bütünleĢmiĢ elektrik tahrikli ısı 

pompalarındaki enerji dengesi 

 

Aşağıdaki denklem üreteç alt sistemi için ısıl kayıplar cinsinden enerji dengesi vermektedir. 

, , , , , , ,w f w outg h g rd g w g aux w inQ Q Q k Q Q    
 (A.1) 

Burada; 

,w outgQ
 
: Kullanım sıcak suyu için üreteç ısı çıktısı, (kWh) 

,w gQ
 

: Isı üretimindeki kayıplar, (kWh) 

,rd gk
 

: Destek enerji sistemlerinden enerji geri kazanım oranı, , 0rd gk 
 

, ,w g auxQ
 
: Üreteç çalışması için destek giriş enerjisi, (kWh) 

,w inQ
 

:
 
Çevre ısısı, (kWh) 
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A.2. YANMA TAHRĠKLĠ ISI POMPALARI 

Yanma tahrikli ısı pompalarında üreteç alt sistemi için enerji dengesi aşağıdaki denklem yardımıyla 

hesaplanır. 

 

, , , , , , ,

,

,1

w out g h g rd g w g aux w in

w f

rd mot

Q Q k Q Q
Q

p

   



 (A.2) 

 

Burada; 

, ,w out gQ
 
: Isı üretimindeki toplam kayıplar, kWh 

,h gQ
 

: Üreteç alt sistemindeki kayıplar, kWh 

,rd motp
 
: Üretece sağlanan geri kazanılmış yakıt girişi 

,rd gk
 

: Destek enerji sistemlerinden enerji geri kazanım oranı, , 0rd gk   

, ,w g auxQ
 
: Isı pompasının çalışması için gerekli destek enerji girdisi 

,w inQ
 

:
 
Çevre ısısı, (kWh) 
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EK B 

ISI POMPALARI 

 

B.1 Kullanım Sıcak Suyu Isı Pompaları Ġçin Performans Katsayısı ( ,w tCOP ) 

Kullanım sıcak suyu ısı pompalarında varsayılan değerler su sıcaklığının 55 
oC  olduğu durum için 

uygulanmaktadır. Sıcak su sıcaklığının 50 
oC  olması durumunda kullanım sıcak suyu ısı 

pompalarının varsayılan performans katsayısı ( ,w tCOP ) değeri 3.06‟dır. 

 

B.2 Depolama Kayıpları Ġçin Telafisi için Elektriksel Enerji Girdisi ( esP ) 

 

Kullanım sıcak suyu ısı pompalarında varsayılan değerler su sıcaklığının 50 
oC  olduğu durum için 

uygulanmaktadır. Aşağıdaki tabloda depolama sıcaklığına göre esP  değerleri yer almaktadır. 

 

Tablo B.1. Depolama tankı kayıpları için telafi elektriksel enerji girdisi varsayılan değerleri 

Depolama sıcaklığı [ ]oC  esP  [ ]W  

55 55 

50 49 

45 42 

 

Eğer gerekli ısı pompası ile ilgili gerekli verilen elde yoksa atık hava ile çalışan kullanım sıcak suyu ısı 

pompalarında performans katsayısı ( ,w tCOP ) değeri 3.8 olarak alınabilir. Ayrıca, bodrum katı havası 

ile çalışan kullanım sıcak suyu ısı pompalarında da gerekli verilen elde yoksa performans katsayısı (

,w tCOP ) değeri 3.4 olarak alınabilir.    
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EK C 

ÇALIġMA SAATLERĠ TABLOLARI 

 

Tablo C.1. Konut dıĢı binalarda kullanma ve çalıĢma zamanları 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Kullanma ve çalıĢma zamanları 

Seri 
Numarası Kullanma Ģekli K
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         ,nutz dt

  ,nutz ad

  Tagt

  Nachtt

  , ,v op dt

  ,op ad

  , ,h op dt

 

    Saat Saat h/d d/a h/a h/a h/d d/a d/a 

1 Kişisel ofis (tek kişilik) 07:00 18:00 11 250 2543 207 13 250 13 

2 Grup çalışma ofisi (En fazla 6 kişilik) 07:00 18:00 11 250 2543 207 13 250 13 

3 Açık ofis (7 ve üstü kişilik) 07:00 18:00 11 250 2543 207 13 250 13 

4 Toplantı, seminer ve konferans odası 07:00 18:00 11 250 2543 207 13 250 13 

5 Lobi / Giriş holü 07:00 18:00 11 250 2543 207 13 250 13 

6 Mağaza 08:00 20:00 12 300 2999 601 14 300 14 

7 Mağaza / Depo 08:00 20:00 12 300 2999 601 14 300 14 

8 Derslik 08:00 15:00 7 200 1398 2 9 200 9 

9 Konser ve sergi salonları 08:00 18:00 10 150 1409 91 12 150 12 

10 Hasta odası 00:00 24 24 365 4407 4353 24 365 24 

11 Otel yatak odası 21:00 08:00 11 365 755 3260 24 365 24 
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12 Kantin 08:00 15:00 7 250 1748 2 9 250 9 

13 Restoran / Yemek holü 10:00 00:00 14 300 2404 1796 16 300 16 

14 Mutfak 10:00 23:00 13 300 2404 1496 15 300 15 

15 Mutfak (hazırlık odası veya depo) 10:00 23:00 13 300 2404 1496 15 300 15 

16 Tuvalet 07:00 18:00 11 250 2543 207 13 250 13 

17 
Diğer yaşanan odalar (personel ve dinlenme 
odası-bekleme odası) 07:00 18:00 11 250 2543 207 13 250 13 

18 
Yardımcı mekanlar (yaşanmayan odalar, vestiyer 
odası, arşiv, koridor) 07:00 18:00 11 250 2543 207 13 250 13 

19 Sirkülasyon alanları / Koridorlar 07:00 18:00 11 250 2543 207 13 250 13 

20 Teknik ekipman odası, arşiv ve depo 07:00 18:00 11 250 2543 207 13 250 13 

21 Sunucu odası, bilgisayar merkezi 00:00 24 24 365 4407 4353 24 365 24 

22 Atölye, imalathane 07:00 16:00 9 250 2192 58 11 250 11 

23 İzleyici ve dinleyici alanları 19:00 23:00 4 250 55 946 6 250 6 

24 Fuaye 19:00 23:00 4 250 55 946 6 250 6 

25 Sahne (tiyatro ve benzeri) 13:00 23:00 10 250 1253 1247 12 250 12 

26 Fuar / Kongre mekanı 09:00 18:00 9 150 1260 90 11 150 11 

27 Müze ve sergi salonları 10:00 18:00 8 250 1850 151 24 365 24 

28 Kütüphane (okuma odası) 08:00 20:00 12 300 2999 601 14 300 14 

29 Kütüphane (açık raf alanı) 08:00 20:00 12 300 2999 601 14 300 14 

30 Kütüphane (dergi ve depo) 08:00 20:00 12 300 2999 601 14 300 14 

31 Spor salonu (tribün olmayan) 08:00 23:00 15 300 3002 1498 17 300 17 

32 Garaj binaları (ofisler ve özel kullanım) 07:00 18:00 11 250 2543 207 13 250   

33 Otopark 09:00 00:00 15 365 3290 2185 17 365   
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Tablo C.2. Konut dıĢı binalarda kullanım sıcak suyu için enerji ihtiyaçları 

Kullanım sıcak suyu üretimi için enerji ihtiyacı  , ,w b dq  

Referans alan 

Gün içindeki pik 

sayısı SPn  Kullanım ġekli Enerji ihtiyacı 

Spesifik 
alan 

2[ / ]Wh m d  

Ofis binaları 0.4 kWh (günlük kişi başı) 30  Ofis kat alanı 1 

Hastane koğuşu ya da hasta odası  8 kWh (günlük yatak başı) 530 Koğuşlar ve odalar 1 

Okul (duşsuz) 0.5 kWh (günlük kişi başı) 170 Sınıflar 1 

Okul (duşlu) 1.5 kWh (günlük kişi başı) 500 Sınıflar 2 

Perakende dükkanı/ departman deposu 1 kWh (günlük çalışan kişi başı) 10 Satış alanları 1 

Atölye, endüstri faliyetleri (yıkama prosesleri) 1.5 kWh (günlük çalışan kişi başı) 75 Atölye, iş alanı  2 

Gösterişsiz otel 1.5 kWh (günlük yatak başı) 190 Otel yatak odaları 2 

Orta sınıf otel 4.5 kWh (günlük yatak başı) 450 Otel yatak odaları 2 

Gösterişli otel 7 kWh (günlük yatak başı) 580 Otel yatak odaları 2 

Restoran, bar 1.5 kWh (günlük sandalye başı) 1250 Halka açık odalar 1 

Ev (yaşlılar için bakım evi, yetimhane) 3.5 kWh (günlük kişi başı) 230 Odalar 2 

Kışla 1.5 kWh (günlük kişi başı) 150 Odalar 2 

Spor merkezi (duşlu) 1.5 kWh (günlük kişi başı)  -  - 1 

Ticari mutfak, kantin 0.4 kWh (günlük yemek başı)  -  - 1 

Fırın 5 kWh (günlük çalışan kişi başı)  -  - 1 

Kuaför, berber 8 kWh (günlük çalışan kişi başı)  -  - 1 

Kasap 18 kWh (günlük çalışan kişi başı)  -  - 1 

Çamaşırhane 20 kWh (100 kg çamaşır başına)  - -  1 
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Tablo C.3. Ortalama aylık güneĢ ıĢınımı 

Yön Açı [Derece] 

Ortalama aylık güneĢ ıĢınımı Yıllık değer  

 Is 
 [kWh/m

2
] 

    [W/m
2
] 

Ocak ġubat Mart  Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim  Kasım Aralık Ocak-Aralık 

Yatay 0 63 96 112 186 209 256 282 231 175 104 72 52 1341 

Güney 30 94 129 130 196 204 240 269 239 203 134 106 80 1476 

  45 102 136 130 188 189 218 246 226 202 139 115 88 1441 

  60 105 136 124 170 165 187 212 201 190 136 118 91 1335 

  90 94 114 94 114 106 119 133 131 139 110 104 82 975 

Güney-doğu 30 83 118 123 193 206 246 276 239 193 124 94 71 1435 

  45 88 121 122 188 197 234 264 233 193 126 99 75 1414 

  60 87 117 115 177 184 218 248 220 184 122 98 75 1345 

  90 74 97 92 145 152 183 209 183 151 100 83 64 1118 

Güney-batı 30 84 118 124 193 207 246 276 239 194 124 95 71 1437 

  45 88 121 123 188 198 234 265 233 193 126 100 75 1417 

  60 87 117 116 177 184 218 248 220 184 122 99 75 1348 

  90 74 97 93 145 151 183 209 183 151 100 85 65 1120 

Doğu 30 62 94 107 180 200 244 270 225 170 103 71 52 1296 

  45 63 94 104 176 195 237 265 223 169 102 72 52 1278 

  60 63 93 102 173 190 232 262 222 168 102 72 52 1264 

  90 60 90 96 166 181 224 257 217 166 99 71 50 1224 

Batı 30 62 94 108 180 200 243 270 225 170 103 72 52 1299 

  45 63 94 105 176 195 237 265 223 169 103 73 52 1280 

  60 63 93 102 173 190 232 263 222 169 102 73 53 1265 

  90 60 90 96 166 181 224 257 217 166 99 71 50 1224 

Kuzey-batı 30 44 68 87 154 182 227 246 194 135 76 50 36 1095 
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  45 48 68 81 139 163 202 219 174 124 74 53 41 1011 

  60 58 76 81 133 150 184 202 167 126 80 63 50 999 

  90 74 97 92 145 152 183 209 183 151 100 83 64 1118 

Kuzey-doğu 30 44 68 87 154 182 227 246 194 135 76 49 36 1094 

  45 48 68 80 138 162 202 219 174 124 74 53 41 1010 

  60 58 76 81 133 150 184 202 167 126 80 64 50 1000 

  90 74 97 93 145 151 183 209 183 151 100 85 65 1120 

Kuzey 30 37 49 74 141 176 224 240 179 112 57 36 34 992 

  45 55 57 55 109 147 191 201 140 74 51 56 50 867 

  60 72 80 65 77 112 150 152 96 77 74 76 64 800 

  90 94 114 94 114 106 119 133 131 139 110 104 82 975 

DıĢ hava sıcaklığı  

 

5,16 6,00 6,20 9,27 16,37 21,05 24,12 21,35 18,84 14,10 8,76 6,09 13,11  θe 

[ºC] 

Aydaki gün  

  

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 dmth 

[d] 
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5. BĠLEġĠK ISIL GÜÇ SĠSTEMLERĠNDEN ENERJĠ GĠRDĠSĠNĠN 
HESAPLANMASI 

5.1. BileĢik Isı ve Güç (Chp) Tesisinin Nihai Ve Birincil Enerji Ġhtiyacı 

5.1.1. Tanımlar 

Kojenerasyon (CHP): Tek bir enerji kaynağından aynı anda hem ısı hem de elektrik enerjisinin elde 

edildiği sistemdir. 

Gücün ısıya oranı (C): Bileşik ısı ve güç sisteminde (CHP) üretilen net elektrik gücü üretiminin net 

ısı üretimine oranıdır. 

Tablo 1. Sembol 

SEMBOL ANLAMI ORTAK BĠRĠM 

C Bileşik ısı güç sisteminde üretilen Elektrik enerjisinin  

 Isı enerjisine oranı 

-- 

E Bileşik ısı ve güç sisteminden Elektrik enerjisi üretimi KWh 

 
Faktör -- 

Q Enerji KWh/mth 

 
Bileşik ısı ve güç sisteminde üretilen ısının toplam üretilen ısıya oranı  -- 

 
Verimlilik -- 

 
Tablo 2. Altsimge 

Altsimge Anlamı 

CHP Bileşik ısı ve güç (kojenerasyon) 

f Nihai enerji, faktör 

h Isıtma 

HP Isı üreteci 

outg Isı üreteci ısıl gücü 

P Birincil 

elt Elektrik üretimi 
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Diğer bölümlerden alınan giriĢ parametreler 
ANLAMI SEMBOL KAYNAK 

Yakıt kullanımı için birincil enerji faktörü 
 

DIN 5 18599-1 

Elektrik enerjisi için birincil enerji faktörü 
 

DIN 5 18599-1 

Isıtma sistemine ısı üreteci ısıl gücü 
 

DIN 5 18599-1 

HVAC ısıtma fonksiyonu için ısı üreteci ısıl gücü 
 

DIN 5 18599-1 

Havalandırma sistemine ısı üreteci ısıl gücü 
 

DIN 5 18599-1 

Kullanım suyu için üreteci ısıl gücü 
 

DIN 5 18599-1 

Diğer bölümleri için çıkış parametreleri; 

Isı üretim sistemi için nihai enerji        DIN 5 18599-1 

5.1.2. Denge Prosedürü 

 

 

Isıtma sistemine ısı üreteci ısı üretimi, 

 

HVAC ısıtma fonksiyonu için ısı üreteci ısı üretimi, 

 

Havalandırma sistemine ısı üreteci ısı üretimi, 

 

Kullanım suyu için ısı üreteci ısı üretimi. 

 

 
 



BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ 

 

208 
 

Hesaplamalar aĢağıdakilere göre yapılmıĢtır: 
 
Isı üretecinden üretilen Isı üretimi  

                         

                                                                                                                                       (1) 

Bileşik ısı ve güç sisteminden (CHP) üretilen Isı üretimi  

                      

                                                                                                                                                           (2) 

CHP Tesisi İle Elektrik Enerjisi Üretimi  

                    

                                                                                                                                 (3) 

Verimlilik 
 
Isı üreteci verimliliği 

 

    
          

       
 

                                    

                            
 

                                                (4)                                            

CHP tesisleri verimliliği  

 

     
                

        
 

                                                         

                      
 

                                                      (5)

                                                                           

Standart durumlarda herhangi bir veri yoksa değerleri  = 0,5 ; C= 0,75  kullanılır. 

5.1.3. Hesaplamalar 

Bileşik ısı ve güç sistemi (CHP) sistemi tarafından üretilen Elektrik enerjisi (-) 

                                                          (6)   

Isı üretim tesisinde üretilen enerji için gerekli olan nihai enerjinin hesaplanması;  

      
   

   
 

       

    
  

       

   
 

                  (7) 

Isı üretim tesisine verilen enerji sistemi oluşturan bileşik ısı ve güç sistemi ve ısı üreteci tarafından 

üretilen enerji miktarları kendi sistem verimlerine bölünerek hesaplanır. 

Aşağıdaki denklemde nihai enerjiden üretilen elektrik enerjisi hesaplanabilir. 
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                                                                                       (8) 

Burada, 

       =  Bileşik ısı ve güç sistemi tarafından üretilen ısının toplam ısı üretimine oranı 

C     =  Bileşik ısı ve güç sisteminde üretilen elektrik enerjisinin ısı enerjisine oranı  

    = Isıtma ağının verimliliği. 1 alınır. (birincil ısıtma ağından transfer ediliyor ise 0,9)          

(Başka bir ısı üretim ağından birincil ısıtma yapılarak  ısı üretim ağına aktarılırsa;  verimlilik değeri 

0,9 alınır.) 

EK A 

A.4 ÖRNEK HESAPLAMA 

Genel Bilgi 
CHP tesisi ile desteklenen bir binanın ısıtma yükü 500 KW.  Isı bir gaz motoru tarafından 

üretilmektedir. (elektrik güç çıkışı 40 KW, ısıl güç çıkışı 50 KW ve yakıt tüketimi 115 KW) kazan 

verimliliği %87. Isı üretim tesisinden toplam ısıl gücü tam yükte yıllık 1600 saatlik ısı üretimine eşittir. 

Alan ısıtma, sıcak su, havalandırma ve iklimlendirme amaçları ile kullanılmaktadır. Isıl temel yükü 50 

KW olan gaz motoru yıllık 6000 saat tam yükte çalışmaktadır. 

Isı üretim tesisinden toplam ısıl 

gücü 
                                       

800 MWh 

yıllık 

CHP modülünden Isıl gücü                                      300 MWh 

Kazandan ısıl gücü                       500 MWh 

CHP den elektrik enerjisi üretimi                                  240 MWh 

CHP tesisinden ısı üretimi kısmı                               0,375 

CHP modülünün güç ısı oranı                             0,800 

Kazanın verimliliği                                           0,870 

CHP tesisinin verimliliği                                0,783 

   

Alternatif 1’e göre hesaplama (denklem 6 ve 7) 
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Denklem 8 alternatif  2 ye göre,  

Birincil enerji faktörü, elektrik enerjisi                    

Birincil enerji faktörü, doğalgaz (H)                   

 

Nihai enerji tüketiminden elde edilen elektrik enerjisi üretimi, 

      
       

     
 

             

     
 

   

   
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ 

 

211 
 

6. FOTOVOLTAĠK SĠSTEMLER 

6.1. Fotovoltaik sistem tarafından iletilen enerji  

Fotovoltaik sistem tarafından üretilen elektrik enerjisi Eel,pv,out aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

           
                 

    
 

                                                                                                      

                          (1) 

Burada, 

Esol :   Fotovoltaik sisteme gelen yıllık güneş ışınım miktarını ((kWh/m
2
)/yıl); 

Ppk  :  25 °C sıcaklıktaki yüzeydeki 1 kW/m
2
 güneş ışınımı için fotovoltaik sistemin 

elektrik gücünü temsil eden pik gücü (kW),  

fperf  :  Sistem performans faktörünü (-); 

Iref  :  1 kW/m
2
‟ye eşit olan referans güneş ışınımını; ifade eder. 

 

6.2.  Pik güç 

Pik güç Ppk  , EN 61829 standardında belirtilen standart test koşulları altında elde edilen bir değerdir.  

Eğer Ppk     bilinmiyorsa, aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 

                                                                                (2) 

Burada, 

Kpk fotovoltaik modülün binaya entegrasyonuna göre değişen pik güç katsayısıdır 

[kW/m
2
). Değerler Tablo 1‟de görülmektedir. 

A fotovoltaik modülün, çerçeveler hariç toplam yüzey alanıdır (m
2
). 

 
Tablo 1. Pik güç katsayıları 

Fotovoltaik modül tipi Kpk   (kW/m²) 

Mono kristalin silikon
a
 0,12 - 0,18 

Multi kristalin silikon
a
  0,10 - 0,16 

İnce film amorphous silikon  0,04 - 0,08 

Diğer ince film tabakaları  0,035 

İnce film-Bakır-Indium-Galium-Iselenide 0,105 

İnce film Kadmium-Telloride  0,095 

a 
%80‟lik minimum paket yoğunluğu. 
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6.3. Sistem performans faktörü 

Sistem performans faktörü fperf, binaya entegre fotovoltaik sistemin performansını aşağıdakilere göre 

hesaba katar: 

Direkt akımdan alternatif akıma dönüşüm sistemi, 

Fotovoltaik modüllerin yüzeylerindeki gerçek işletim sıcaklığı, 

Fotovoltaik modüllerin binaya entegrasyonu. 

Farklı bina entegrasyonu şekilleri arasındaki ayrım, fotovoltaik modüllerin havalandırma şekillerine 

göre olabilir. Sistem performans faktörü fperf  için değerler Tablo 2‟de verilmektedir.  

 

Tablo 2. Sistem performans faktörü değerleri 

Fotovoltaik modüllerin binaya entegrasyon tipi fperf  

Havalandırılmayan modüller  0,70 

Ortalama havalandırılan modüller  0,75 

Kuvvetlice havalandırılan veya zoraki havalandırılan 

modüller 

0,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


